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 םכ5 ארקי רשא תא ׳ז רסאמ 1׳94

 ונצראל תויממוק ונכילויו ץראה תופנכ עבראמ וניחדנ ץבקיו .בורקב ונתוא

 .םש ומש ןכשל 'ה רחב רשא ץרא ,הב ךיהלא 'ה יניע רשא ץרא ,וניתובא ץרא לא

 רשאכו .רבד 'ה יפ יכ רשב לכ וארו 'ה דובכ הציעו שדחמ שדקמה תיב הנביו

 יתוא ועדי םלוכ יכ 'ה תא ועד רמאל והער תא שיא ודמציי אציו איבנה רמא

 געציצי ונייה התע תעצי ציבא .םימיה תירחאב היהי הז ציכ ,העד ץראה האלמו

 ונרזע .הפרחציו הכמלו דבאלו גורהל לבוי חבטל ןאצכ ונבשחנ םיוגב סלקו

 לא אנ .ונחטב 'ה ךב יכ ונעישוהו ךמע לע 'ה הסוח ונליצהו ונעשי יהלא

 .ונחכשת

 ל״ארשי ך״מעל שיחת יתדקפ ד״וקפ ת״ומחנ תובית ישאר .י״לתפנ

 ונחנא ןכ 'ה יתיוק ךתעושיל וניבא בקעי רמא רשאכ וניתוקת הדבא אל דועו

 םחרי אוה ןמחרה באו .וניתונוע שובכי אוה יכ 'ה לא םילחימ בקעי ינב

 רודו םירתבה ןיב תירבב םהרבאל חיטבה רשא םינתיא תירב רוכזיו םיסומע

 רשא לארשי ינב ונחנאו ירמאה ןוע םלש אל יכ הנה ובושי יעיבר

 ה״ליא .הזה םויה דע וניתובא תונועו וניתונוע רובע םימיה לכ תולגב ולבס

 ם״ימשמ ל״א ךא .לארשי יהלא ה״יא ם״יוגה ו־״רמאי ה״מל תובית ישאר

 תועושי תובוט תורושב ונל רשביו והילא תא ונל חלשי הרהמב יכ ו״מל ק״חשי

 תופנכ עבראמ וניחדנ ץבקיו לאוג ןויצל אבו ,ולאגו בקעי תא 'ה הדפ יכ תומחנו

 היהי אוהה םויב ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו .ונצראל תויממוק ונכילויו ץראה

 .דחא ומשו דחא 'ה

 רשאכ אוהו .ג״י ןטק רפסמב הלעי דחאו ג״י אוה ןטק רפסמב ו״מש

 ג״י רפסמל דחא דסחו רשע םינש בקעי ינב ויה ןבואר לוקלק ידי לעש יתבתכ

 לאוגה תאיב היה חרכומו רמה תולגב לארשי ינב ולבס הזה לודגה תועמ ידי לעו

 אל יכ .ג״י רפסמ םלשוי זאו תועמה ןקתל ןותלקע ךרדב אובל ג״י רפסמב אוהו

 רשע דגנכ דחא אירטמגב אוהש ג״י רפסמב ןכ םג אוהש י״רמאה ןוע םלש

 .דחא אוהש רתכבש םימלענה השלשו תוריפס



 293 השמ תרות ירמא

 לככ םעל לארשי ינב תא וריכי זאו םימעה לכל היהי דחא טפשמו תדש םימיה

 ל״עב ש״יא תובית ישאר ןבא לארשי ן״בא הער םשמ רמאש אוה הזו םימעה

 לארשיל אישנו דהא שיא הער היהי זא יכ לארשי א״ישנ ן״ב ש״יא וא ן״וחצנ

 אוביש קדצ לאונ חישמ לע בקעי אבנש רשפאו ,ץראה ימע לכב אוה רשאכ

 ןב דחא העור היהי אוהו ץראה יבשוי לכל דחא הער היהי זאו םימיה תירחאב

 .לארשי ינבל לודג ןוחצנ היהי הזו ץראה ימע לכ לע לארשי

 ךיבא תכרב ׳ו רמאמ

 דע ירוה תכרב לע ורבג ךיבא תכרב רמאו וינב תא ךרבל בקעי ליחתהו

 היהיש דובכה אוהו תואתה לכמ הובג רתויה הואתה אוהו םלוע תעבג תואת

 רמול הצר רסוי שארל ןייהת דמ,אש אוה תעזו ץראה ימע לכ לע לארשי אישנ

 לכל רתכו ךזנל היהי אוהש רמול הצר ויחא ריזנ רקרקלו שארל היהי ךסויש

 הלעמל םר אוה יכ לבת יבשוי לכ ותוא וריכיש םושמ אוה הזו ,םימעה ישאר

 רטח אציו איבנה וילע אבנ רשאכ םדא ינב לכמ רתוי תעדו הניבבו המכחב

 םירישע דוע ויהי אצ אוהה םויבו םילד קדצב טפשו 'ה תאריב וחירהו ישי עזגמ

 רמול הצר .ךרטי באז ןימינב ,הוושב ץראה בוטמ ולכאי דחאכ םלוכ יכ םיינעו

 תפרוטה היחה עבט ךרטי באז םימיה תירחאב קדצ לאוגה אובישכ ןימיה ץק תעל

 .הז תא הז םיללושו םיסמוח ויה םדא ינבש ונייה םדא ינבב םרוק היה רשא

 היראכ איבנה רמא רשאכ דרטי םדא ןבב היה רשא אוהה באזה אוהה םויב

 שבכ םע באז רגו םא יכ תויחב תפרוטה עבט דוע היהי אלו ןבת ולכאי רקבב

 יבשוי לכל קלחי ץראה בוט לכ יכ ללש קלחי ברעלו דע לכאי רקבב .וצברי וידחי

 לבת יבשוי לכו םילדו םירישע דוע היהי אל אוהה םויבו קלחב קלח הוושב ץראה

 שיאכ ויהי םדא ינב לכו הז םע הז תועירו הוחאו הבהאב הולשו םולשב ויחי

 רשע םינש לארשי יטבש הלא לכ .דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויבו .דחא

 בקעי םהל רמאש המש םדוק יתרמא רשאכ אוהו .םהיבא םהל רבד רשא הזו

 םיחא יולו ןועמש רמא ומשב דחא לכ טרפש ךא םא לארשי ללכ לע התיה ותנווכ

 דחאכ ומע ןידי ןד יתשריפ רשאכ .הזל הז םיברע לארשי לכש םושמ אוהו

 ךרב ותכרבכ רשאכ שיא םתא'ךרביו .הזל הז םיברע םהש םושמ לארשי יטבש

 .לארשי ללכה תא םתא רמול הצר םתוא

 םכל ארקי רשא תא 'ז רמאמ
 אלו ךלאב ארקי בותכו .םימיה תירחאב םכל ארקי רשא תא בקעי רמאו

 הנובתבו המכחב םא יכ הרקמ אל אוה םלועב השענה לכש תורוהל 'הב הרקי

 ,הליהת הבשחמב השעמ רוסו לכה השעי תיטרפ החגשהבו םלועה גהנתי תעדו

 אנמחר דיבעד המ לכ יכ בוטו ןוקית אוהו ןכ תויהל ביוחמ םלועב השענה לכו

 לואגל שיחי אוה ךורב שודקהו ומל תודיתע שחו בותכה רמאו .דיבע בטל
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 שחנה תא סומרי םוסה זא רוחא ובכר לפיו ךשני רשאכו רוחא ובכר לפיו סוס

 בקעי האר הז לכ .ותומי דחי שחנה םע ובכרו סוסה םג ועוני דחאכ םלוכו

 לע 'ה לא בקעי ללפתיו תולגב דיתעל לארשי ינבל עראי ןכש שדוקה חורב

 ץראל םיזבנהו םיחדנה תא ליציש 'ה יתיוק ךתעושיל רמאו הלאה םיללמואה

 ךופשי ץראה לע שחנ ומכ םילפשה םעה ילד לע ךא אלו .םהיביוא דימ שחנכ

 ,תולגה שנוע אובי לארשי ינבמ םירישעו םיליצאה לע םג םא יכ ומעז םיהלא

 לארשי ינבמ םיליצאהו םירישעה ןכ םעה ןומה ילדכ דחאכ ומע ןידי ןד יכ

 תירחאב תומחלמה תעבש אוהו ונרוגי דודג דג .דיתעל רמה תולגב ולבסי

 תואצוה רובע םלשל לארשי ינבמ םירישעה לע סמ ומישי המחלמה ישנא םימיה

 םעה ירישעו ומחל הנמש רשאמ רוגי אוהו בותכה רמאש אוה הזו המחלמה

 ומלשי םירישעה ןכל רמול הצר ,ךלמ ינדעמ ןתי אוהו ןכל תומחלמה ןמ וחיורי

 לכ תא האר רשאכ וניבא בקעיו .המחלמה תואצוה לכ רובע הכלממהל םמ

 םתוא עישוהל לארשי יהלא לא ללפתה וינב לע ואובי רשא תואלתהו תורצה

 .םתרצ םויב

 החלש הליא ילתפנ 'ה רמאמ

 ,הי ךינפל אובת י״פ "תובדנ" תובית ישאר "ילתפנ" ,הליפת ןושל ילתפנ

 דקפת דקפ םואנ בקעי תיבל הדפת הדפ אנ לארשי םעל אשת עשפ אשונ

 םשו הי לא תויתוא .החלש הליא דחי םעל ץבקת םירוזפ םיחדנ רמאי לארשיל

 שודקהש אוהו הילא תויתוא ןכ םג אוה הליא דרפנו לדבנ לא ןיב דמוע ה״י

 רמז*ש אוה הזו בקעי תיבל תומחנו תועושי רשביו והילא תא חלשי אוה ךורב

 םירזופמה לארשי יחדנ ץבקיו קדצ לאוג אובי הרהמבש אוהו רפש ירמא ןתנה

 תרופ ןב .דחא ומשו! דחא 'הי היהי אוהה םוחבו דחא םעל תויהל םימעה ןיב

 אשונה ץעכ ובריו ורפי הלוגב לארשי ינבש רמול הצר .ןיע ילע תרופ ןב ףסוי

 עדמהו המכחה יפנע לכב הלעמל ולעיש אוהו ןיע ילע ץעכ וחירפיו ןיע ילע ירפ

 וחילציש אוהו ןיע לכל הארנה הובג םוקמ לא רמול הצר רוש ילע הדעצ תונב

 תונב ידי ושקבי םימעה יליצאו■ לודג שוכרב ורשעתיו םהישעמו םהיכרד לכב

 וב ואנקיש רמול הצר .םיצח ילעב והומטשיו וברו והררמיו םהל אשנהל בקעי

 םליפשהל והמטשיו וברו! לארשי ינב ייח תא והררמיו תחלצה לע םלועה תומוא-

 דגנכ המחלמ וכרעיו םהיביוא דגנכ ודמעי לארשי ינב לבא םעה ןומה יניעב

 וכרעי תעדבו המכחב םא יכ םדגנכ ודמעי תינחב אלו ברחב אל .םהיאנוש

 ימע לכ טופשל םימיה תירחאב וצבקתי רשא תוכלממה ירש ינפל םהיטפשמ

 תובית ישאר ,בקעי ר״יבא ידימ וידי יערז וזפיו ותשק ןתיאב בשתו .ץראה

 םשמ .םטפשמ תוכלממה ירש ינפל וכרעי רשא בקעי האר ל״ארשי י״נב י״ליצא

 תירחאב תד ןתניש תוכלממ ירש טפשמ תאמ םשמ רמול הצר .לארשי ןבא הער
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 ןייז ילכב םרחסמ ושעי לארשי ינב תונוש תונידמבו םיתעבש םהיתרכמ

 המחלמה ילכ אקירעמאו עינאמרעג תונידמב הנורחאה המחלמבש עודיב םינוש

 ,אקירעמאב טנאפויד ראטאנעס םיעודיה לארשי ינבמ ןעטנאקירבאפ ידי לע השענ

 ינב םשב םיעדונ אל םע להקבו םעה ןומהל דוס אוה הזו ׳עינאמרעגב םורקו

 השענ םוויזאלפסקעו המחלמ ילכב תושדחה תוצרא ראשב אוה ןכו לארשי

 ןויכ ל״זח ורמאו ךחא ךודוי התא הדוהי .לארשי ינבמ רעקימעכו םירינעשזניאמ

 השעמ לע ותוא חיכוי אלש וירוחאל גוסל ליחתה ויחא תא חיכוהש הדוהי הארש

 ינממ הקדצ רמאו ואטח לע הדוה הדוהיש םושמ הדוהי 1כ אל ול רמאו רמת

 רמאו הדוהי ידי לע ןקותמ ןבואר לקלקש המו הנוע רפכתנו הבושת לעב השענו

 דלוי ונממ יכ ,הליש אבי יכ דע וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל ,ול

 ויהש ץרא יספא לכב םירזופמה לארשי םע יחדנ ץבקי אוהו דיתעל חישמה ךלמ

 ויהיו ויבא יעוצי ללחש ןבואר אטח ידי לע הלוגב תויהל לארשי ינב םיחרכומ

 .הדוהי תא ךרב ןכ לע יכ םדוק יתרמא רשאכ ג״י אלו רשע םינש בקעי ינב

 ורחבי זא הלוגב לארשי ינב ויהי רשאכ ,בקעי אבנו ןכשי םימי רוחל ןלובז

 ץבקהל תוירשפאה םהל היהי ןעמל םימי רוח לע םידמועה םירעב םרוגמ םהל

 אוהו רמאש אוה הזו חישמה ךלמ קדצ לאוג אביש תעב םהיתובא ץרא לא עוסנלו

 .לארשי ץראל ועסי תוינאבו תוינא רוחל

 םרג רמה רכששי 'ד רמאמ

 רשאכש לארשי ינב לע בקעי אבנו ,םיתפשמה ןיב ץבר םרג רמח רכששי

 םייח ויחי םהמ בורו םירעוכמו םירצ תוצוחב םאהטעגב ורוגי הלוגב וכלי

 םשפנ תא תויחהל ןעמל ךרפ תדובע לכ תושעל םיחרכומ ויהיו רצ םחלב םיער

 ינב בור ויהי ןכ ויתונוזמ רובע וייח ימי לכ דבועה םרג רומחכ ,םתיב ינב שפנו

 םע ןומה ןמ תובר תורצו םיפודגו םיפורח לארשי ינב ולבסי דוע הזמ דבלו לארשי

 לארשי ינב ןכ רוס םי תעירקכ םדאה לש ויתונוזמ השק ל״זח ורמאו ץראב רשא

 החונמ ארקהל רשפא םא) החונמו רצה םחל רובע הלאה תורצה לכ הלוגב ולבסי

 טיו היהיש ךיא החונמ המענ יכ ץראה תאו בוט יכ החונמ אריו (הלאכ םייח

 רשא זובהו געלהו הירכנ ץראב המש וילע ואב רשא תורצה לכ תא לובסל ומכש

 יטבש דחאכ ומע ןידי ןד .דבע סמל יהיו לובסל ומכש טיו .םוי םוי וילע וכפש

 ,לארשי יטבש דחאכ ונדמלל אב אתובר המו ומע אוה המ ןבומ וניאו .לארשי

 לארשי ינבש אוהו דחאכ תולגב ומע ןידי אוה ךורב שודקהש אוה וטושפ אלא

 םעכ לארשי יטבש לכ אטח דחא טבש םאו לארשי יטבש דחאכ הזל הז םיברע

 ךרד ילע שחנ ןד יהי .דחאכ ושנעי לארשי ינב לכו ומע ןידי אוהל ונודי דחא

 לארשי ינב ןכ וחמ תא וצצופי וב ושגפי רשאכ ,םיכרד ירבועו חרא ילע ןפיפש

 יבקע ךשנה חרא ילע ןפיפשכ רבד אל לע םתוא ותימיו םישחנכ םיבשחנ ויהי
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 ותנווכ רמאש המ םא רורב וניא וינב ראשצ בקעי רמאש המ ליכ םינגוהמ םישנאלי

 יליע שחנ ןד יהי ןדצ רמאש הממ עמשמ ןכו :ךפיהצ םולישו סח וא הכרבלי היה

 םירבד רמאש ףסוי תכרב רבצמ 'ה יתיזה ךתעושיצ רמאו בקעיצצפתהו ךרד

 רמאש םירבדה תא שרפלי וצמע הרותה ישרפמ צכ !כ צע יכ .הכרבצ םירורב

 ,רכש צבקו שורד ורמאו ושרד שרד םא יכ םדיב הצע אצו וחומ םרט וינבצ בקקעי

 צארשיב ריעצה יכנאו םהירחא ןייעמה ןמ םימצענו םימותס םירבדה תמאב צבא

 םא ףאש ינא רמואו .ידי האצמ רשא יפכ שורדא יכנא םגו םהמ יכנא בוט אצ

 צא אצו צארשי ינב צצכ צע היה ותנווכ ומשב וינבממ דחא צכ וניבא בקעי טרפ

 תירחאב םכצ ארקי רשא תא םכצ הדיגאו רמא ןכ יכ ומצעצ טבשו טבש צכ

 ןברוח רחא יכ עודי הזו םימיה תירחאב צארשי ינב צצכ צע היה ותנווכו םימיה

 יוצ טבש דבצ ומצעצ טבשו טבש צכמ ןיסחויה צארשי ינבמ הדבאנ ינש תיב

 ינב צצכ היה ותנווכ וינבמ דחאצ רמאש המ צכ יכ יתעד ןכצ .םינהכה תחפשמו

 םהצ רמאו ושעש םיערה םהישעמ צע וינבצ חיכוהצ בקעי ציחתהו .צארשי

 םהינב ינב ושנעי םהיתונוע רובעבו םינב צע תובא ןוע דקופ אוה ךורב שודקהש

 תצצח זא ךיבא יבכשמ תיצע יכ םהידיב םהיתובא השעמ םא טרפבו תוצגב

 ישגצפ צא םוצשבא אביו (ז״ט 'ב צאומש) בותככ םוצשבא השע ןכו .הצע יעוצי

 םישורק ערז וברעתיו תוירכנ םישנ םהצ והקצ צארשי ינבו .צארשי צכ יניעצ ויבא

 ןבה בקעיצ רצונ אצו ויבא יעוצי ןבואר צצחש םושמ היה הז צכו םיאמט ערז םע

 םהצ וחקצ ןויצכו ןוצחמ .ןותצקע ךרדב אובצ ךרצי חישמה ךצמו .רשע השצשה

 .נ״י רפסמ אוה י״ב״א ,םוצש י״ב״א אצי םהמו זעובצ התביתנ תורו תיבאומ םישנ

 ןירוסא תאישנב ותצכ תא הדוהי האשנו רמת התנזו הציחת הבשחמב השעמ ףוסו

 .םוצש דש י״ב״א תובא יבא רצונ תאזה ןיאושנה ןמו הרותה ןמ רוסאש

 םיחא יולו ןועמש 'ג רמאמ

 דחת צא םצהקבו ישפנ אבת צא םדסב .םהיתרכמ סמח יצכ םיחא יוצו ןועמש

 הזמ דוס ושעו הזמ בקעי עדי אצו דוסב םכש השעמ ושעש םושמ אוהו ידובכ

 ,רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ ערה השעמב םדיב החמי אצש ןעמצ

 הצאה םירבדבו .וכציו םהצ וחקצ הנקמהו םכש ריעב שיא צכ וגרהש רמוצ הצר

 םתוא חיכוהצ רוח דמעש צ״זח ורמא רקיעצ צגע.ד ושעי רשאכ צארשי ינבש זמר

 םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ רמאש אוה הזו והגרהיו ויצע ומוקיו צגעה השעמ צע

 רוגיטק ןיאש צ״זח ורמאו הבכרממ רושה רקענ צנעה תאטח רובעבו רוש ורקע

 השעמצ ישוריפב יתבתכש המ האר בורכצ רושה ףצחנו צצפתהו רוגינס השענ

 אבת צא םדוסב .רוש ורקע םנוצרבו רמאש אוה הזו ('י 'א צאקזחי) הבכרמ

 תדע םשב בותכה םתוא ארק אצש ידבכ דחת צא םצהקבו צגעה השעמ דוס ישפנ

 סמח יצכ רמוצ שי דועו (ב״צ תומש) םעה וצהקיו םעה אריו םא יכ .צארשי
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 תא ךרבי ער לכמ יתוא לאגה ךאלמה׳ רמאיו םתוא ךרביו .אבהל םבבלב םייתמא

 תא ונשי אלש הז ידי לעו ,קחציו םהרבא יתובא םשו ימש םהב ארקיו םירענה

 תירחאב ולאגי הז תוכזבו םהמע וברעתי אל םירצמ ידגב ושבלי םא ךא םמש

 .םימיה

 ףסוי לא לארשי רמאיו 'ב רמאמ

 לא םכתא בישהו םכמע םיהלא היהו תמ יכנא הנה ךסוי לא לארשי רמאיו

 ידמאה דימ יתחקל רשא ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו ,םכיתבא ץרא

 רשא בקעי רמא ךיא םהל השק היה יכ ארקמה שרפל םישרפמה ובר ,יתשקבו יברחב

 א״מרה שריפ איבהו ל״ז י״שר בתכש המ האר יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל

 תא ואר אל ל״ז י״שרו ל״ז א״מרהש רמול יל הארנו ושוריפ ול הארנ אלו ל״ז

 םע םחלהל ביבסמ םיוגה וצבקתה םכש השעמ רחא יכ רפסי םשו רשיה דפס

 ןכ לע יכ םתוא וחצניו ביבסמ םיוגה לכ דגנכ המחלמ וכרע וינבו בקעיו .בקעי

 היה אוה יכ ןכ רמא קדצבו יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל יכ בקעי רמא

 חצנל ומצעב הקזחה ודיב ותשקבו וברחב תואלפנ השעו תומחלמה לכב שארה

 .םיביואה תא

 אוה לארשי םשש ירמאמב םדוק יתרמא רשאכ חסוי לא לארשי רמאיו

 יכ רמול םיהלא ותוא ועתהו ךסויל רמא הנוילע הגרדמב ודמעבו הנוילע הגרדמ

 יל השע ידי םצעו יחכ רמא וליאכ אוהו יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתהקל

 בותכה רמא ןכ יכ בקעי תגרדמ לא לארשי תלעממ דריו בקעי שנענו הלא לכ

 תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה רמאיו: וינב לא בקעי ארקיו

 םושמ אוהו ,ונממ הניכשה הקלתסנו ץקה תולגל בקעי שקב ל״זח ורמאו םימיה

 לארשי לא ועמשו בקעי ינב ועמשו וצבקה ,בקעי תגרדמ לא לארשי תלעממ דריש

 םשב ומצע תא ארק אוה אלא לארשי םשב יתוא ארק בותכה אל יכ האר םכיבא

 ינב םהש םושמ ילוא ובלב רמא הניכשה ונממ הקלתסנש הארש ןויכו .לארשי

 לא ועמשו תינש רמא ןכל םימלענה םירבד םהל הלגאש םיואר םניאו בקעי

 אוה םיהלא לבא שדקה חור וילע הרשיו בושי ומצע תוכזמ ילוא םכיבא לארשי

 םישרפמה לכו םותחה רפסכ םה וינבל רמא רשא לכ יכ ודיב הלע םא עדוי

 שוריפ שרפל םדיב הלע אל יתעדל םימותסה תוארקמה ןתוא שרפל ולמע רשא

 רשא שיאה אוה הזיא תומותסה תוארקמה ןמ המואמ עדוי ונתא ןיאו ןוכנ

 חיכוהל בקעי ליחתה הנושארבו .םנוצרב ורקע רוש הזיאו םפאב וגרה יולו ןועמש

 הארש ןויכ ל״זח ורמאו ׳םדאו םיהלא דגנ ושע רשא םיערה םהישעמ לע וינב תא

 תחתו התא ןכ אל ול רמאו .וירוחאל גוסל ליחתה ויחא תא חיכוהש הדוהי

 ךורוי התא הדוהי ול רמאו ותוא חבשל ליחתה רמת השעמ לע ותוא םג חיכוהל

 ןבומ וניא ישילשהו ינשה בותכב הדוהיל רמאש המ ךא ותוא ךרב םגו ךיחא

 רדוהמ ךכ לכ וניא ןיימ םיניע ילילכח םירבדה יכ יאנגל םג שרפל רשפאו
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 !ףסוי דבלמ לחר ינב רשע השש הפלז ינב ׳שלשו םישלש האל ינב בושחו אצ

 םישש המירצמ םיאבה ובירי יאצי היה לכה ןסב עבש ההלב ינבו רשע דחא וינבו

 בישח אק שלשו םישלש רפסמבש יתרמא רשאכ אוה אלא ששו םישש אלו עבשו

 ששו םישש ךא היה ובירי יאצי ךא וינבו בקעי רמא רשאכ בקעי תא םג בותכה

 ןיב הדלונ רשא דבכויו .שפנ םיעבש ויה וינבו רסוי םעו המירצמ בקעיל םאבה

 הדלונ איה יכ המירצמ םיאבה שפנ םיעבש רפסמב בותכה בישח אק אל תומוחה

 הדלונ רשא דבכוי וז אל יתעדלו ,המירצמ שפנ םיעבשה ואב רשא רחא ךכ רחא

 התיה איה הז יפלש םדוק יתרמאש םעטה ןמ ותדודו םרמע תשא התיה תומוחה ןיב

 דבכוי אלא עבטהו רשיה לכשה דעכ אוה הזו םרמעל תאשנשכ הנש ל "ק תב

 ,ומוקמב ראבא רשאכו ותדודו יול תב התיה איהו השאל םרמע חקל תרחא

 .םינב דילוהל תלגוסמו םינשב ךר התיה וז דבכויש

 יחיו השרפ
 הלא ימ ׳א רמאמ

 רשאכ רמול הצר םיהלא תויתוא ,הלא ימ רמאיו ףסוי ינב תא לארשי אריו

 ארקיו בקעי אלפתיו םתוא ריכה אל ירצמ ישובלמב ףסוי ינב תא בקעי האר

 ויה םנקז תא תוארל ףסוי ינב ואב רשאכ םויה דעש עמשמכו הלא ימ םיהלא

 םתויהב לארשי ינב וגהנ ןכ יכ םנקז בקעי לש ודובכ ינפמ ירבע ישובלמ םישבול

 קוחרמ ףא םהישובלמב םירכנ ויה לארשי ינבו ירבע ישובלמ שובלל םירצמ ץראב

 םהישובלמש םושמ ןמזה ךשמב םירצמב וברעתה אלש תובסה ןמ דחא היה הזו

 ונש אלש ולאגנ םירבד השלש תוכזבש ל״זח ורמאו םירצמ ישנאמ םתוא ולידבה

 ליעוה הזש אוה וניינעו ,םהישובלמ תא ונש אלו ,םנושל תא ונש אלו ,םמש תא

 דגוה רשאכ איהה תעבו .המש ועקתשי אלו םירצמב לארשי ינב וברעתי אלש

 דע ןיתמהל הצר אלו ויבא לא אובל ףסוי רהמיו הלוח ויבאש םואתפ ףסויל

 ואביו ןוזפחב וינב תא חקיו ירבע שובלל ירצמ שובלמ םהידגב תא וינב ופלחיש
 םלועמ יכ הלא ימ םיהלא ארקיו םתוא ריכה אל בקעי םאר רשאכ יהיו בקעי לא

 הז ידי לעש בקעי ארי היה יכ ׳ובל גפיו םירצמ ידגבב םישבולמ םתוא האר אל

 םיהלא יל ןתנ רשא םה ינב ויבא לא ףסוי רמאיו םירצמב ףסוי ינב ועקתשי

 ידגב םישבול ויה םירצמ ץראב םתדלוה םוימו תאז״ה הר״ז ץר א "ב .ה״ז״ב

 תא רומשלו ויכרדב תכללו ׳ה תא האריל םתוא יתדמלו םה ינב לבא םירצמ

 יתויהב ינאש םשכו םה ינב .םבבלב םייתמא םירבע ינב םהו ויטפשמו ויקוח

 ירבעו יבבל לכב יתנומאב דמוע יכנאו רשיה ךרדמ יתרס אל תאזה הרז ץראב

 םירז ידגב םישבול םה םא ףא םבבל לכב םירבע ינב ןכ הזה םויה דע יכנא

 םירבע וראשיו דיתעל םתנומאב ודמעיש םכרבאו ילא אנ םחק רמאיו .םירצמה
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 אוה לאה יכנאש לעו ךלעא יכנאו .תולגב לארשי ינב םע הרוש הניכשהש ל״זח

 ףוס לכ רוסו סיסב ברעתי אלש ןמשכ םיוגב וברעתי אל ןכ לע תולגב םהמע

 רשאכ הלעמ ולעי רוס לכ רוס לארשי ינב ןכ םימה ינפ לע הפוצו הלעי אוה

 הלעמל קר היהת התאו השודקה וניתרותב םולשה וילע וניבר השמ ונל חיטבה

 ׳ה יכנא הב בותכש הרותה תא ולבקש לארשי ינבו ,ךמע יכנאש םושמ אוהו

 לכמ רתוי המכהה יפנע לכב הלעמל ולע םיוגה לכ לע המכחה רוא ריאה םרט

 דיתעל היהי ןכש השודקה וניתרותב וניבר השמ ונל חיטבה רשאכו תומואה

 לכשהו הניב העד םימעל דמלל ךורדת ומיתמב לע התאו ךביוא ושחכיו רמאו

 דיתעל הלע םג ךלעא יכנאו ול רמאו בקעיל אוה ךורב שודקה חיטבהש אוה הז

 םשש ׳ה רה לא הכלנו וכל םיוגה ורמאו הלעמל ויהי לארשי ינבש םימיה תירחאב

 שארהש ומכו םימעה לכל שארל ויהי לארשי ינבו .ויכרדמ ונריו לארשי ינב ובש

 לכל שארל ויהי לארשי ינב ןכ עודיכ ותלעמב רוגה לכ לע אשנתמ אוה םדאבש

 רוגה ירבא לכ תא דחאמה אוהו םדאה רוגב רקיעה אוה שארהש ומכו םימעה

 םעל תויהל םלוכ דחאתהל םימעה לכל ןושארל ויהי לארשי ינב ןכ דחאל תויהל

 דחא 'ה היהי אוהה םויבו ןכ היהי חרכהבש ךל ךל השרפב יתחכוה רשאכ דחא

 לכה דחאמה אוה יכנאש םושמ ,הלע םג ךלעא יכנאו רמאש אוה הזו דחא ומשו

 לכה שרשו רוקמש םושמ דהאל תויהלו דחאתהל לכה חירכמו האירבה לכב

 .דחא אוה

 לארשי ינב תומש הלאו 'ב רמאמ

 בישח אקו בותכה ךלוהו וינבו בקעי ׳המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

 בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא ןולובזו רכששי הדוהי יולו ןועמש ןבואר ינב

 ,םינשו םישלש אוה רפסמה יפלש השק היחו .שלשו םישלש ויתונבו וינב שפנ לכ

 העדל ךא ,השלשו םישלש היה המעו תומוחה ןיב הדלונ דבכויש ל״זח ורמאו

 הרמא הרשו עבטה דגנכ אוהו .רשמ תא התדלב הנש ל״ק תב דבכוי .דתיה תאזה

 המירצמ םיאבה שפנ םיעבש רפסמ םילשהל ל״זח ושרד דועו דילות םיעשת תבה

 רמזל הארנ ילו .םיעבש ןינמב אוה ךורב שורקה ףריצו ךמע ררא יכנא,ורמאו

 ינב תומש הלאו בותכה רמא ןכ יכ שלשו םישלש רפסמב בקעי תא הנמש

 ,שלשו םישלש רפסמב היה בקעי םג ןכל וינבו בקעי המירצמ םיאבה לארשי

 רסויו .ששו םישש וכירי יאצי המירצמ בקעיל האבה שפנה לכ ךכ רחא רמאו

 לכו בותכה רמא ךכ רחאו עשתו םישש היה םהמעו םירצמב ויה וינב ינשו

 ,םיעבש רפסמב בקעי םג בותכה בישח אקו שפנ םיעבש בקעי תיבל שפנה

 רשא בקעי לש וכירי יאצי ךא בותכה בישח אק־ שלשו םישלש רפסמב אלמלאו

 תומוחה ןיב הדלונ רשא דבכוי תא ףרצל םימכחה וכרצוה ןכ לע יכ האל ול הדלי

 האבה שפנה לכ בותכה רמא ךכ רחא עורמ שלשו םישלש לש רפסמה םילשהל

 ,עבשו םישש ,בותכל ךירצ היהו ששו םישש שפנ לכ זכירי יאצי המירצמ בקעי *י
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 יתחכוה רשאכ ורבדי אוש תומולחה לכ אלש ונדמלל בותכה אבו םלח הערפו

 תולגל הצור אוה ךורב שודקהש םירבדה אוהו הליל תונויזח שיש ומוקמב

 ךורב שודקה םיכלמ וא םיקידצ םישנאלו םירשלו דיתעל ומע הדקיש המ םדאהל

 האר רשא אוהו ,דחא םעל הרקיש המ הליל ןויזחב תודיתע םהל הלגי אוה

 בותכה רמאש המ ןכו ,דיתעל וערזל הרקיש המ םירתבה■ ןיב תירבב םהרבא

 םיברו רצשלבו רצנדכובנ ןויזח ןכ ומכו ,השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה

 תא רמש ויבאו ביתכו דסוי לש תומולח היה ןכו ןויזחב האובנה וארש םיאיבנהמ

 דסוי רמא ןכ לע יכ הערפו םיפואה רשו םיקשמה רש תומולח היה ןכו רבדה

 אוש תומולחה לכ אלש דמלנ הזמ .הערפל דיגה השע םיהלאה רשא תא הערפל

 תודיתע םדאהל חלגמ אוה ךורב שודקהש םי יתמא תומולח שי םא יכ ורבדי

 ארקנ הזכ םולחו ׳דחא םעל וא רחא שיאל הרקי רשא תא וא ול הרקי רשא תא
 .ןויזח

 שגיו השרפ

 ךרדב וזכרת לא 'א רמאמ

 יתוא םתרכמ ותצעב יכ רמאל ויחא לא שיא ךרדב וזגרת לא םהילא רמאיו

 יכ םכיניעב רחי לאו ובצעת לא התעו םדוק םהל רמא רשאכו םירצמל דבעל

 ונוצרב תובסה לכ בבסמהו םכינפל םיהילא ינחלש היחמל יכ הנה יתא םתרכמ

 לכ יכ ירחא ואובת םתאו םכינפל יתוא הלש ותחגשהבו ותמכחבו הלא לכ השע

 עדוי תעכ יכ םכרמאב ךרדב וזגרת לא ׳אוה ךורב שודקה תחגשהב השענ הז

 ףרט רקש ול םתרמא םתאו םירצמל דבעל יתוא םתרכמ םתא יכ וניבאל רבדה

 וזגרת לא םחל רמא ןכ לע יכ הז רובעב םכתא וניבא ללקי ילואו רסוי ףרט

 יכ המירצמ דבעל יתוא םתרכמ יכ רבדה התיה 'המ יכ עדוי וניבא יכ ךרדב

 בקעי תא םידירומ ויה הז אלמלא ל״זח ורמאו םכינפל םיהלא ינחלש היחמל

 תא ולבקת םתאו תאז .דתיה ׳המ יכ עדוי וניבאו לזרב לש תואלשלשב םירצמל

 דוע יל בר רמא אלא ,ידימ אלו םחלל רמא אל בקעי יכ היה ןכו ׳ה דימ שנועה

 .תומא םרטב ונאראו הכלא יח ינב ףסוי

 תלמ ךיבא יהלא לאה יכנא רמאיו הלילה תוארמב לארשיל םיהלא רמאיו

 הנוילע המכח רשקמה עודיכ רתכ ׳א ינאבש רתכה ל זמור ׳בו ינא אוה יכנא

 ארית לא לאה יכנאו המכח אוה 'י םירעש ׳נ הניב אוה ׳נ הנותחתה המכח תא

 ובושי אלו םירצמב ועקתשי וינבו אוה אמש אריתמ היה בקעי יכ ,המירצמ הדרמ

 יכנאו המירצמ ךמע יכנא ארית לא ול רמא זכ לע יכ םהיתובא ץראל דוע

 תע אבב םהיתובא ץרא לא םירצממ ולעי וינב םגש רמול הצר ,חלע םג ךלעא

 ורמאו המירצמ דרא יכנא יכ םלועל םיוגב וברעתי אלו ועקתשי אלו הלואגה
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 אנינח רב ןנחוי יבר רמא .ב"ע ח״ל *ח ןירדהנסבו /ו ודריו םיינש הטמל

 םש בתכו .העברא ודריו םיינש הטמל ולע תינימש הוח ול הגוודזנ תיעיבש

 היהש יתעד ןכל .ךכ רחא וארבנ ויתומואתו לבה לבא .ותמואתו ןיק ל״ז תופסות

 חרסש םדוק דלונ ןיקש רמאנ םא דועו וטושפ יפל אלו םהירמאמב ל״זחל הנווכ

 השעי אל ץראה לכ טפושה ןיק ינב לע התימ הסנקנ עודמ השק היהי דרטנו םדא

 ביתכ הרותבו התימ םהילע הסנקנש ואטח המ ןיק ינב אטח םדא םא טפשמ

 תובא רמאת םאו ,ןיק אל לבא תעדה ץעמ לוכאל יתלבל ווטצנ הרחו םדא ךאש

 השעמ רשאכ אלא הז ןיא םינב לע ןוע דקופ הניהקת וינב ינישו רסוב ולכאי

 תובאה אטח ושריש רמול הצר םהידיב םהיתובא השעמ רשאכו, םינב ושריי תובא

 ןפואבו .םהיתובא שנוע םג ולבקי םינבה זאו םינבל תובאמ סלעסה תשורי ידי לע

 לבא ,ויבא םדא אטח רחא דלונ ןיקש אוהו םדא ינב לע התימ הסנקנש הנית הזה

 .םדאה ינב לכ לע התימ הסנקנ עודמ םדוק ודלונ םדא ינבש רמוא ינא םא

 ידלת בצעב ךנרהו ךנובצע הברא הברה הוח לא םיהלא רמא אטחה רחא דועו

 רחא היה םדא ינב לש הדלוההו ןוירההש עמשמ הזמ םתוא שרג ךכ רחאו םינב

 היה לבהו ןיק לש הדלוההו ןוירההש יתרמא ןכל הרותב שרופמ בותכב שוריגה

 םיינש הטמל ולע ורמאש ל״זח תנווכו ,ןדע ןגמ םדא לש ןישוריגהו ןוחרסה רחא

 הטמל ולע ,ארקת הניבל םא .םא וז הניבו בא וז המכח ,הז אוה העבש ודריו

 ריעז אוה העבש ודריו (הבשחמו ןוצר אוהו) רתכב ולע הניבו המכח םיינש

 רמול שי וא .הליצאה םלוע יראות אוהו תוכלמ דע דסחמ תוריפס עבש ןיפנא

 הנבנ םהילעש םידומעה ינש ןופלדנסו ןורטטמ הז םיינש ולע היישעד תוכלמב

 אוהש וויטאגענו וויטיזאפ ,אבקונו ארכוד לבקמו עיפשמ אוהו הישעה םלוע רמח

 ולע ׳עדמהו תמאה ימכחל עודיכ הי שעה םלוע רמח תאירבו תודוסיה תבכרה דוס

 רשאכ אוהו זכרמו תווצק השש וב שיש םלועה רמח הז העבש ודריו םיינש הטמל

 אסכ תחתמ גלש אוה ךורב שודקה חקל תארבנ ןכיהמ ץראהו רזעילא יבר רמא

 ־סארקימב טיבת רשאכש אוה וניינעו ,רפע השענו ואפקו םימה לע קרזו דובכה

 אלו תוחפ אל תווצק שש אוה יטרפ לעקיסייא לכ יכ אצמתו גלשה לע פאק

 ןמזב תושיב םיאצמנ םהש רפעהו םימה ןכ ומכו העבש םהו וכותב זכרמו רתוי

 דחאו רוחאו םינפ לאמשו ןימי הטמו הלעמ אוהו זכרמו תווצק ששב םוקמו

 תוגרדמה לכבו תודוסיה לכב רמחה תא הולמה רמחה שרש רעטעה אוהו עצמאב

 אצמנש תשקה ןינווג עבש םיראות עבשה םהו העבש ןכ םג אוה רעטעה שרושו

 ורמעמ לכב ומייקמו םלועה רמח תא חולמה תוריפס עבשה אוה םשרשש ןנעב

 ,העבש ודריו םיינש הטמל ולע ורמאש אוה הזו ,האירבה תישארמ ותגרדמו

 לבא המוקו בחר ךרא סנאישנעמיד 3 רמחל תודמ השלש ונתנ עדמה ימכח

 .ומוקמב יתראב רשאכ העבש זכרמה םעו השש םה השלשה תמאב
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 ץקמ השרפ
 םלח הערפו ׳א רמאמ

 דמלל םלח הערפו לעופה םע ׳ו בותכו םלח הערפו םימי םיתנש ץקמ יהיו

 העושי אב הזמ ךלמה םלח רשאכ ךא ףסויל העושי אב אל םירשה תומולח ןמש

 השעמהש דמלל לעופה םע 'ו בותכש םוקמ לכבש קח ונתנ קודקדה ילעב ,חפויל

 הדלוההו ןוירההש עדי םדאהו בותכה לע ל״ז י״שר בתכ ןכו םדוק היה רפוסמה

 שוריגה רחא בתכנש ףא םא !דע ןגמ הוחד םדא לש שוריגה םדוק היה לבחו ןיק לש

 יתתנו ל״ז י״שר תויד לע יבל יתמש אל עדי םדאהו בותכה לע םש ירואיבב יכנאו

 בותכ שוריגה רשאב שוריגה רחא היה לבהו ןיק לש הדלוההו ןוירההש יתעד

 רצוא רבחמה לעב גרעבנעזאר םייח םהרבא ברה ררועתה הז לע ,םדוק הרותב

 אצמנ ןכש רומג ללכ וניא הז יתעדל יכ הז ירמאמב יתיגש יכ ילא בתכו תומשה

 םש רמול רשפא יאו ותישארב 'ו םע םדוק בותככ לעופהש םיקוספ המכ

 תא דקפ 'הו ,הרעוצ אב טולו ,ומוקמל בש םהרבאו .אוה םדוק היה השעמהש

 ןמ םיאצויה םירזופמ תוארקמ הברה םיאצמנ שי ןכו ,ןאצה םע האב לחרו ,הרש

 םיבותכה תא רכז אלו גרעבנעזאר ברה יל בישה הז לעו .םיקדקדמה וחינהש ללכה

 העשה יל הקיפסה אל ׳ינושל הזו .הרש תא דקפ ׳הו בותכה םא יכ יתבתכש

 לע רבדל ירבעה ץופהי רשאכ םיקדקדמה וחינהש ללכה רבדב ותגשה לע ול תונעל

 תא רמאי םדוקמ רכזנה השעמה ינפל עריאש רמול הצר ,םדקומה רבעה תודא

 ןג שוריגה םדוק היה עדי םדאהו השעמה יכ י״שר דמל הזמו לעפה םדוק םשה

 ביתכ אלדמ ךלמיבא תא אפירש םרוק הרש תא דקפ 'הו י״שר שריפ ןכו .ןדע

 םינקזה לאו .תורבדה תרשע םדוק (תומש) רמא השמ לאו הרש תא 'ה דוקפיו

 לא רבד עשילאו ןכל םדוק היה (ב״ש) רנבא רבדו הנחמה ןמ ותאצב (םש) רמא

 הזו הזה ללכהמ ועדי ל״זח םגו .עשילא רבדיו ביתכ אלדמ םינש עבש הז ,השאה

 תיאלפ 'ג הירזע ןב רזעילא יבר רמא ןיק תא דלתו רהתו (הבר שרדמ) ןושל

 ,חודלות ואיצוה םויב וב ושמש םויב וב וארבנ םויב וב םויה ותואב ושענ

 םדוק התיה םינבה תדילש ןירבוס ל״זח םג ירה .העבש ודליו םיינש הטמל ולע

 חיכוהל יד וניא םיקדקדמה וחינהש הזש יתבושת אוה הזו ,ןדע ןגמ ןישוריגה

 רחאו םדוק ןישוריגה ביתכ הרותבו .הרותב בותכש הממ ךפיה רבד רמולו הזמ

 לבא םדוק היה העידיהש ל״זח ורמא רשאכ רמאנ םא ףאו, .עדי םדאהו ךכ

 םימיאתמ םניא ל״זח ירמאמש םוקמ לכב יתעדלו ,ךכ רחא היה הדלוההו ןוירהה

 ןתנ יברד תובא) ל״זח ורמאו .וטושפכ אל םרמאמב הנווכ םהל היה הז םע הז

 דחא ,םדא ינב תודלות םוי ותואב רכזנ אלו הוח ול הגוודזנ תינימש ('א קרפ

 וב ל״זח ורמא ןתנ יברד תובא םש ןמקלו .ול ךלהו דרטנ רשע םיתש הרס רשע

 ולע םויב וב רמוא הריתב ןב הדוהי יבר .העברא ודריו םיינש הטמל ולע םויב



 283 השמ תרות ירמא

 ויחא תאמ הדוהי דריו 'ב רמאמ

 וכל ויחאל רמאש םש לע ותלודגמ דריש ל״זח ורמאו ויחא תאמ הדוהי דריו

 םש לע רמול הארנ ילו הריחב קבדנש םש לע בתכ ל״ז ם״יבלמהו ׳ונרכמנו

 בותכה קיספהש הז ןינע המ לאשו ל״ז ם״יבלמה בתכ דועו ינענכ שיא תב חקלש

 תולגהל הלחתה היה ףסוי תריכמ לש השעמ רשאב ונדמלל אלא רסוי תריכמב

 הזב הז תורושק תחא תלשלש םה םידובעשהו תוילגה לכש תוכלמ דובעשו יללכה

 ומכו ,םתילכתו תוילגה תירחא היהיש חישמה ךלמה רוא ןיכהל םשה םידקה עדונכ

 ,לבחתת אל ןימלעל יד וכלמ אימש יהלא םיקי ןולא ,איכלמ יד ןוהימיבו בותכש

 ןב הישמו .הדוהימ אצי רשא םימע םנל דומעי רשא ישי שרוש ןכל םדוק ןיכהו

 ומכו .האלמה ןטבב םימצעכ היה דוד ןב חישמו .םש לושמל םירצמ דרי רסוי

 ןושארה דבעשמ דלונ אלש םדוק .הדלי ליחת םרטב הדוהי דריו שרדמב בותכש

 לכש ונדמלל אב בותכהש הז אוה הפ רמול הצור ינאש המו .ןורחאה לאוג דלונ

 אוה ךורב שודקהו םיהלא תחגשהב םא יכ הרקמ רבד וניא אוה םלועב השענה

 רוסו היהי ןכש םדוק יתבשחמב הלע ןכ םלועב השענה לכו תוביס בבסמה אוה

 ןתוא לכ אוה ךורב שודקה בבס המלו עודמ תעדל ךא ,הלחת הבשחמב השעמ

 רשא רמת יכ ינענכהמ םיאמט ערז תובורעת זמ אקוד דלוי קדצ לאוגהש תוביסה

 תורו ,ןענכ תב התיה איה םג ול הדלי ךכ רחאו ורוכב רובע םדוק הדוהי חקל

 דוד רמא ןכו 'ה ישעמ םיאלפנ יכ גישהל רשפא יא רשא רבד הז תורויז תיבאומ

 הז ךא םתוא גישהל לוכי שיא ןיאו 'ה יכרד םימלענו הבגשנ ׳ה ךישעמ םיאלפנ

 ויתודמ דחא רהרהל ןיאו .הנומאב והשעמ לכו 'ה יכרד םירשי יכ םיעדוי ונחנא

 רשא לכ תא םיהלא אריו הרותב בותכ ןכו .ריבע בטל אנמחר דיבעד המ לכו

 .דאמ בוט הנהו השע

 אוה המ בותכה רמא אלו ער אוה רע ומשו 'ה יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו

 !וחשי אל ןעמל םינב דילות רמתש הצר אל רעש רמול יל הארנו השעש ערה

 .בינב דילוהל תחא השאו יונל תחא השא אשיל וגהנ םינומדקה םימיבו התראפת

 ;;ודיכ םדאהל ער אוה ׳הל ער אוהש רבדהו ׳ה הוצ ןכ יכ 'ה יניעב ער רע שעיו

 דעל הרקש אוה הזו ,תומל ופוסו ןעשפמאסנאק תלחמב הלחי ערז תיחשמהש

 םיננואתמ ןושלמ אוה ןנוא ׳וערז תיחשהש ׳ה יניעב ער השע ןנוא םגו /ה והתימיו

 וישעמ תא קידצהל הנאת שקבש הנאת ןושלמ ןכ םג אוה ןנוא .'ה יניעב ער אוהו

 םצע בטוה אל הזב ךא .ויחא םש לע םינב םיקהל הצר אלש אוהו .'ה יניעב ערה

 .ותא םג תמיו השע רשא 'ה יניעב ערה השעמה
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 בשיו השרפ

 בקעי בשיו 'א רמאמ

 ושע דיינ אוה ךורב שודקה ותוא ליצהש רחא ,ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו

 ץראב הולשב בקעי בשי ,םכש השעמ רחא ותוא ובבס רשא ויביוא לכ דימו ויחא

 יתלב הזה םלועב םייחה ךרדב םדאה חילצי רשאכ זא אקוד יתעדלו ויבא ירוגמ

 לשכי יתלבל וישעמ לכב ומצע תא רומשל םדאה ךירצ זא ביבסמ לושכמ םוש

 ,אוה ערב יכ השע רשא השעמה ידי לע וינפ דגנ הער יכ תעד יתלב אטחיו םהב

 ינב ןב תהמש לע דחי םהמע יתויהב תחא םעפ ינבל יתרמא רשא אוה חזו

 ול במיו רשעתיו חילצי רשאכ היהו הב ולשכי םיעשופה רשא ךרדה אוה ןכ יב

 וניבא בקעי סגו הלא לכ יל התשע ירי םצעו יהכ יכ רמאל ובל הבגי זא םייחה

 הגרדמב ותויהב (ח״מ תישארב) רסוי לא רמאו םיהלא ותוא ועתה םולשה וילע

 םכל יתתנ ינאו חסוי לא רמא לארשיו בותככ לארשי תגרדמ אוהו הנוילע רתויה

 םר שיאל תואי אל יתעדלו ,יתשקבו יברחב יתחקל רשא ךיחא לע דחא םכש

 רמועו בושח רתויה םדאה יכ ול בשחי ילילפ ןועלו .ןכ רמאל לארשי תגרדמב

 םידמועה םישנאהמ רתוי ומצע תא רומשל ךירצ אוהה םדאה המר רתויה הלעמב

 תושעל יתלבל ומצע תא רומשל ךירצ היה לארשי תגרדמב בקעיו ,הגרדמה לפשב

 יכ דיזמב רבדה תושעל ןווכתמ וניא םא ךא םדאו םיהלא יניעב ער אוה רשא רבד

 .ןכ ירחא ער ונממ אציש הבס היהי השוע אוהש רבדהש תעד יתלב הגגשב םא

 הזבש ובל לע הלע אלו וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו בותכה רמאש אוה הזו

 ןעמל ובלב רבדה תא רומשל לארשי ךירצ היהו םיחאה ןיב האנשו האנק ררועי

 ילוא בושחל ובל לא םש אל לארשי תגרדמב דועו בקעי ךא וינבל רבדה עדוי אל

 וינבל הארה הזבו םיספ תנתכ ול השעו תושעל ךלוה אוה רשא השעמה אוה ער

 לכמ םהיבא בהא ותא יכ ויחא ואריו ,ויחא לכמ רתוי ףסוי תא בהא אוה יכ

 אוהו וינב ואטחיש לארשי םרג הזבו .םולשל ותא ורבד ולכי אלו ותא ואנשיו ויחא

 ,הנש ו״דר ךרפב ם המע ודבעו םירצמל ךכ רחא ודריש םרגו הבסה היה ומצעב

 ואנשי וינב יכ תעדל ול היהו םהילא ךחלשאו הנל ףסוי לא לארשי רמאיו ביתכו

 ,הדשב ויחא םע הרקמ ול הרקי ןפ םהילא ותוא חולשל ול היה אלו ףסוי תא

 ויחא םע ףסוי תגהנה םגו .ותוא וגרהיו ומע ובירי םולש תחתש תויהל לוכי יכ

 רתוי ותוא ואנשיש םרג םהל רפסש תומולחהו םהיבא לא הער םתבד איבהש הזב

 שיא בנגו ביתכו םירצמל דבעל ותוא ורכמו ובנגש לודג ןועל ואב רשא דע רתויו

 ןושארה תולגב תויהל לארשי ינב ושנענ יתעדל הזה ןועה רובעבו תמוי תומ ורכמו

 הלודגה ותמכחב הלא לכ השע תוביסה לכ בבסמה אוה ךורב שודקהו םירצמב

 .ךל ךל השרפב יתראב רשאכ םלועה םויק תא ןקתל
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 אלו וישנ לכמ שרפ ןכל הרשע שלש ןינמ ומילשי השנמו םירפאו ,הברו ול דמא

 ןתנש הזב בקעי השעמש רמול שי דועו .רשע םינש בקעי ינב ויהו רתוי דילוה

 ׳ה ינפל היוצר התיה אל ההלב להאב ותיממ ןתנו האלמ רתוי לחר תחפשל ןורתי

 הזמ אציו ןבואר אטח הז ידי לעו הינבו האל בלב האנש רערע הז ידי לע יכ

 תא 'ה הניש הז רובעבו הרשע שלש ןינמה םילשהל ןב דוע דילוה אלש לוקלקה

 היהי לארשי םא יכ הרשע שלש ןינמ בקעמה בקעי ךמש דוע ארקי אל רמאו ומש

 היה בקעיש זמרמ אוהש םר רתוי אוה לארשי םשו ,לארשי ומש ארקיו .ךמש

 םוש וישעמב אצמנ היהי יתלבל וישעמב רמשהל בקעי ךירצ היה ןכלו לא ירשמ

 דוע עלוצ אוהו לארשי םיהלא ול ארק רשא רחא ומצע תא רמש אל בקעי לבא םגפ

 ומצע תא רמש אלו הלהאב ותטמ תא םשיו ההלב תא בהא היה יכ וכירי לע

 ותשא האל בלב האנק אובי הז ידי לעש תעדל ול היהו לארשי ארקנה שיאל תואיכ

 דיפקה אל הארנכ בקעי ךא לוקלק הזמ אוביש רשפאו תיבה םולש תובשיו היערזו

 הבסה היה ומצעב אוהו ןבואר אטח הז ידי לעו ץפח ובלש המ השעו וישעמ לע

 ול ארקש רחא בותכה רמאש אוה הזו .הרשע שלש ןינמ םילשהל ןב דילוי אלש

 אלו בקעי ינב רשע םינש בקעי ינב ויהיו לארשי ןכשיו לארשי בקעיל םיהלא

 םידחא םימעפ םא יכ וייחב לארשי ארקנ תויהל ותחטבה םייקתנ אלו לארשי ינב

 לע יכ לארשי ינבו לארשי םע םיארקנ תויהל וינב ינב לע החטבהה םייקתנו

 ארקנ תויהל בקעי הכז אל יכ בקעי ךמש עצמאב אתקיספ ארקי־אל בותכה רמא ןכ

 ביתכ לארשי בקעיל םיהלא ארקש רחא בותכה זמר הז ילואו וייחב לארשי םשב

 בותככ .בקעי ארקנ היהו לארשי םש ונממ קלתסנש רמול הצר םיהלא וילעמ לעיו

 לארשי םשש רמול הצר לארשי עסיו .הבצמ בקעי בציו ,בקעי ארקיו ,בקעי בציו

 היה הז השעמו הרצ אוה יהיו רמאנש םוקמ לכבו לארשי ןוכשב יהיו ונממ עסנ

 תמ רשאכו ,רשע םינש בקעי ינב ויהיו לוקלקה ידי לע לארשי םש עסנש הביסה

 המשנהש לארשי ימכח ורמא ןכ לעו ,וינב בקעיו ושע ותא ורבקיו ביתכ קחצי

 איהש המשנה לבא ביתכ אטחת יכ שפנו ׳אטחת אל םלועל הולא קלח איהש

 השוע םדא ןיא ל״זח ורמאש אוה הזו אטהה םדוק םדאה ןמ ריסת הולא קלח

 ראשנו ונממ ורס ןוילעה חורו המשנה יכ תוטש חור וב הסנכנ ןכ םא אלא הרבע

 עסיו םיהלא וילעמ לעיו ביתכ בקעיב הפ ןכ םדאה אטחי זאו תיימהב חור ךא וב

 אלשו ,ןבואר אטח אוהו םילוקלקה תא בבסו הזה השעמה תא השעש םרט לארשי

 השלשו תוריפס רשע םהש הרשע שלש ןינמה םילשהל רשע השלשה ןב ונממ אצי

 ירפסב יתבתכש המ האר הז ןינעב ךיראהל םוקממה הפ ןיאו ,רתכב םהש םימלענה

 שיא לכל יוארו ,אוה בר יכ ןינעה לכ עדתו רתכה םש לע המשמ תרות תוהלא

 ץע ךרד לא םדאה תא איבמה הנוילעה המכח דוס אוה יכ תאז תעדל הניב עדוי

 .ייתמאה ולכיהב רקבלו 'ה בוטב תוארל הכזי םדאהו םייתמאה םייחה
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 ורמאו ,ושע דימ יחא דימ אנ ינאיצה םידסחה אבמ יתנטק רמאיו וא רציו דאמ

 וריהזהו ותוא וקא םיהאא יכאאמ ךא בקעי תא גורהא ושע אש ותעדב היהש א״זח

 אב רשאכ ןכא םיהאא עשיב ושע דימ אצינו בקעיא הער תושעא יתאבא ותוא

 .אארשי יהאא אא וא ארקיו חבזמ םש בציו םכש ריע םאש בקעי

 לארשי ומש תא ארקיו ׳ו רמאמ

 אא ינא םיהאא וא רמאיו אארשי ומש תא ארקיו דוע בקעי אא םיהאא אריו

 בקעימ תאצא ךירצ ההש הברו דאוהא דיתעה ןימינב אע הרפ רמאו ,הברו הרפ ידש

 !שאש אוהו םימאענה השאשו תוריפס רשעה דגנכ רשע השאש ןינמ םיאשהא ןב דוע

 ןיה דאונ אלו ויבא יעוצי אבאב ןבואר ךא אוה ךורב שודקה אש תודמ הרשע

 התו ,תובאה ירפ םה םינבו תוריפ ןושאמ אוה הרפ .הברו רמא ןכא רשע השאשה

 םהש השנמו םירפאל זמרו תובאהא תיבר אוה םינב ינב אוהו תיבר ןושאמ אוה

 בקעי ינב ויהיו ויבא יעוצי אבאב ןבוארש רחא ה יטבש רשע השאש ןינמ ומיאשי

 םירפא הז הברו ןימינב הז הרפ הבר שרדמב א״זח ורמאש המ אוהו רשע םינש

 ןינמה םיאשהא יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא בקעי רמא !כ אע יכ השנמו

 תרשע ראא םיוג אהקו הדוהי ואא יוג .ךממ היהי םיוג אהקו יוג ,הרשע שאש אש

 םיהאא \יאעמ אעיו .אארשי יכאמו הדוהי יכאמ ואא ואצי ךיצאחמ םיכאמו םיטבשה

 הרש םיהאאה ןוצרב םיתעא םא יכ דימת ויאע היורש התיה אא הניכשהש רמאמ

 ותא רבד רשא םוקמב םיהאא ויאעמ אעיו האובנה חור םימעפאו שדוקה חור ויאע

 ותא רבד ־שא םוקמה םש בקעי ארקיו ותא רבד רשא םוקמב הבצמ בקעי בציו

 ויאא רבד א\הה םוקמבש ןויכ ךא 'ה דובכ ץראה אכ אאמ תמאב ,אא תיב םיהאא

 .אא תיב וא ארקו בקעי יניעב םוקמה שדקוה םיהאא

 לחר תמהו

\ 

 ! ומאמ

 ההאב םש אצמנ ותואבו איהה ץראב אארשי ןכשב יהיו .רבקתו אחר תמתו

 אהאב התוא דימעהו אחר אהאב דמעש ותטמ בקעי ןתנ אחר התמש רחאש רמאמ

 ,האאמ רתוי ההאב תא בקעי בהאש עמשמ הזמ .האא אהאב אאו המש ןכשא ההאב

 בקעי בהא אחר תחפש םג אחר תא .האאמ אחר תא םג בהאיו םדוק יתשרפ רשאכ

 ןבואר יניעב עריו האא האונש יכ 'ה אריו בותכה םש רמא ןכ אע יכ האאמ רתוי

 ומאמ רתוי שגאפא ןורתי ןתנ רשא אע ומא אש הנובאע עובתא הצרו ויבא השעמ

 השעש רשפאו ויבא אע הרסאנ הזבו ויבא שגאיפ ההאב תא בכשיו ןבואר ךאיו

 רשאכ רשע םינש בקעי ינב ויהיו ההאבמ שורפיו אארשי עמשיו ומא תדוקפב ןכ

 ןבואר ךא הרשע שאש ןינמ םיאשהא ןב דוע בקעימ תאצא היה ךירצש םדוק תרמא

 אארשי עמשיו רמוא שי דועו ׳רשע םינש בקעי ינב ויהיו ויבא יעוצי אבאב

 רשאכ רחא ןב דיאוי אאש ןעמא 'ה ןוצרב השענ אבהש אארשיא עמשנ הז השעממש
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 $א םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו לא תיב אוה הזול בקעי אביו ביתכ םכש השעמב

 יכ בקעי ךמש דוע ארקי אל םיהלא ול רמאיו םיהלא וילא הלגנ םש יכ לא תיב

 ותא רבד רשא םוקמה םש בקעי ארקיו לארשי ומש ארקיו ךמש היהי לארשי םא

 .לא תיב םיהילא םש

 םיבאכ םתויהב יהיו ׳ד רמאמ

 לכ וגרהיו םיבאכ םתויהב יחיו ,רכז לכ ולמיו ונב םכש לאו רומח לא ועמשיו

 םא יכ ןכ ושע קדצב אל בקעי ינב יתעדלו וגרה ונב םכש תאו רומח תאו *בז

 ולמנש רחא דועו ואטח המ ריעה ישנא ואטח םהינש םאו אטח המ רומח אטח סכש

 ולכי אלו םיבאכ םתויהב דועו הניכשה יפנכ תחת תוסחל םהרבא תירבב !אבו

 רמא םנחל אלו םינגוהמ םישנא ןיב השעי אל הלאכ תוירזכאו םדגנכ דומעל

 ויה אל בקעי ינב יתעדלו .ץראה יבשיב ינשיאבהל יתוא םתרכע וינב ל* בקעי

 הפח אל השודקה וניתרותו םהיתובא יכרדב וכלה אלו ל״זח ורמא רשאכ םיקידצ

 התלוע אלו תמא 'ה טפשמ יכ ועדי !עמל רפסב ובתכנ םהישעמ לכו ־דובכ לע

 ךל ךל השרפב יתראב רשאכ ןידב םהילע אב ןושארה תולגו םמומ וינב םא יכ וב

 שי יאדוב ךפיהל ושרדו הי יטבש דובכ לע וסח ל״זח םאו ןמקל הזמ רבדא דועו

 ונתנש הבושתהו ,ןכ עמשנ אל הרותב םיבותכה םהישעממ לבא ,הזנ הנוכ םהל

 םדא *נבו 'ה ינפל םהישעמ רישכהל יד היה אל וניתוחא השעי היתזכה םהיבאל

 ופילחהו ורהטהו םככתב רשא רכנה יהלא תא וריסה ותיב לא בקעי רמאיו ,םינוגה

 יתרצ םויב יתא הנעה לאל חבזמ םש השענו: לא תיב הלענו הטוקנו םכיתלמש

 ונממ שקבל ונילעו 'ה ינפל היוצר וניא םכישעמ לבא ,יתכלה רשא ךרדב ידמע יהיו

 ירחא ופדר אלו םהיתוביבס רשא םירעה לע םיהלא תתח יהיו ,ונתנוע לע החילס

 לא תיב אוה הזול בקעי אב רשאכ ןכל ויביוא דימ לצינו סנ "ל השענו בקעי ינב

 .לא תיב לא םוקמל ארקו חבזמ םש ןביו

 הרבד תמתו 'ה רמאמ

 הככשש ול דינהל בקעיל החלש הקברש ל״זה ורמאו הקבר תקנימ הרבד תמתו

 ןכ יכ רשעתנו ךרב ותוא םג יכ ונממ׳ הקלש תוכרבה לע וילע ויחא ושע תמח

 ידי םצועו יחכ יכ ובלב רמאו ויבא תכרבב ןימאה אלו בר יל שי ושגפב ול רמא

 ןכ לע יכ ושעמ תאז העמש ילואו תאז לכ תא האר הקברו ,הלא לכ יל השע

 בותככ ןכ תושעל ול החיטבה רשאכ וצרא לא בושל בקעיל דיגהל הרבד תא החלש

 התוחילשב בקעי לא האב הרבדו .םשמ ךיתחקלו יתחלשו ךממ ךיחא ףא בוש דע

 רמא םיהלא ךאלמש בותכה רמאש אוה הזו וצרא לא בושל ול הרמאו הקבר לש

 בקעי לא םיכאלמה ובש רשאכ ךא .ךתדלומ ץרא לא בושו (א״ל תישארב) בקעיל

 לפנ ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלה םגו ושע לא ךיחא לא ונאב ול ורמאו

 בקעי ארייו ׳ובלב הרומש דוע הנטשהו ומא תא ושע המר ילוא רמאו ובלב קפס
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 תשרב יתדכלנ אלו ישפנ לצנתו רמחה םע ומע וקבאהב הולא תוחכ יתיאר רמול

 בקעיו רשיה ךרדמ םדאה תא חידמו תיסמה ערה רציה אוהו !טשה אוהו רמחה

 העתה רמחה יכ הזה ןויערה׳ ינפל דודש לפנ טעמכ ׳ה תחגשה רבד לע ותריקחב

 רמאו ,עשרלו קידצל דחא הרקמ הרקמב אוה םלועב השענה לכ יכ בושחל והוא

 ףכב עגיו רמול שי דועו תחש תדרמ ישפנ לצנתו /ה דגנ עושפלמ ישפנ לצנתו

 ךרי ףכ עקתו הרותה הרסאש תויחא יתש ןיאושנב אטח בקעיש רמול הצר וכרי

 ,הזה זועה תא רישכהל רבד םוש בקעי אצמ אלש רמול הצר ומע וקבאהב בקעי

 שמשכ הרב בקעיל עדונ זא רמול הצר לאונפ תא רבע רשאכ שמשה ול חרזיו

 חויחא יתש אשנש הזב וכרי לע עלצ אוהו אטחי אל רשא שיא ןיא יכ אטח אוהש

 ןיושנה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע .לחר תא ותבהאב דמוחה תואת חצנ אלו

 לכואהו הואתה השונ רמול הצר ,השונ ןושלמ השנ ׳הזח םויה דע ךריה ףכ לע רשא

 ידיל םדאה אובי הז ידי לעו רתוי לגשמה תואת םדאב ררועמ אוה השנה דיג תא

 לוכאל םדאהל אוה בוט אל יכ השנה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע יכ ,אטח

 .חואה הברמה רבד

 םלש בקעי אביו ׳ג רמאמ

 ורמאו ,לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו םכש ריע םלש בקעי אביו

 שודקה ארקש ןיינמ רזעילא יבר רמא אחא יבר רמאו (א״ע ח״י הליגמ) ל״זח

 יאד ,לארשי יהלא לא ול ארקיו (ג״ל תישארב) רמאנש לא בקעיל אוה ךורב

 ול ארקיו אלא ,היל יעבימ בקעי ול ארקיו ,לא בקעי ול ארק חבזמל ךתעד אקלס

 ארק חבזמל ךתעד אקלס יאד (תופסות םש) ;לארשי יהלא לא ארק ימו לא בקעי

 ׳ה ול ארקיו ,יסנ 'ה ומש ארקיו (ז״י תומש) ביתכ ימני יכהד הארנ לא בקעי היל

 סנה םש לע ם ת היד רמול שי םוקמ לכמ ׳ילצו חלפו ןימגרתמו ('ז םיטפוש) םלש

 השעמ םוש אכיל אכה לבא ןכ חבזמל ןיאדוק ויה ןהל עריאש םולשה םש לעו

 היל יוה לא וארק בקעיש אתיא םאו ,לא בקעי וארק ןכ ידי לעש רמול לכונש

 לצינש םנ היה הפ םגש םושמ ומעטו תופסותה תעד יל הארנ אלו .אידהל שורפל

 ,םכש ריע םלש בקעי אביו בותכה רמא ןכ לע יכ ויחא ושעמ בקעי

 תיב לא םולשב יתבשו רמאו םרא ןדפמ ואובב רדנ רשאכ לא חבזמל ארק בקעיו

 חבזמלו םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו .םיהלאל יל 'ה היהו יבא

 ארקיו בותכה רמאש ןויכ ,שרד רזעילא יברו ,ויהא ושעמ לצינש סנה לע לא ארק

 שודקהש שרד ןכל חבזמל ןכ ארק בקעיש שוריפב רמאנ אלו לארשי יהלא לא ול

 אוה ךורב שודקהש רמול הצר לארשי הולא ול ארק ימו לא בקעיל ארק אוה ךורב

 םשש םש לע לארשי יהלא לא חבזמל ןכ ארק תמאב לבא לארשי בקעיל ארק

 בקעי לא םיחלא רמאיו (ה״ל תישארב) בותכה רמא ןכו לארשי יהלא לאל בירקה

 ,ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו לא תיב הלע םוק

 רמא ומע םחלהל ואב רשא ויביוא לכמ בקעי תא םיהלא ליצה רשאב רחאו
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 ודבל בקעי רתויו■ 'ב רמאמ
 הוהלא יניינעב ןנובתהלו רוקחלו ןייעל דדובתהל רמול הצר ודבל בקעי רתויו

 שיא ׳ומע שיא קבאיו ול בוטו עשרו ול ערו קידצ עודמ ויכרד תאו 'ה תא תעדל

 ותבשחמב הלעש רמול הצר רשיה ךרדמ םדאה תא הידמו תיסמה ףוגה רמח אוה

 .הרקמב אוה םלועב השענה לכו םלועב תיטרפ החגשה ןיאש רמאל בקעי לש

 הצר ׳רחשה תולע דע .םלועב םייחה ךרדב העות אוהו עשרלו קידצל דחא הרקמ

 תא העתמה ערה רציה השעמ אוה יכ בקעי עדיו רואה ריאהל ליחתהש דע רמול

 ובלמ הלאה תורזה תובשחמה ריסה הרהמ דע וניבא בקעי ךא ,רשיה ךרדמ םדאה

 .וב לוע ןיאו הנומא לא ,טפשמ ויכרד לכו ,ולעפ םימת רוצה יכ ותנומאב דמעו

 ימ עדוי וניא ומצעב אוהש תויהל לוביו■ .םמומ וינב ול אל תחש .אוה רשיו קידצ

 עשר ומצעב אוהו קידצה אוה ויחא ושעש רשפאו עשרה אוה ימו קידצה אוה

 ןיידע בקעיו ול לוכי אל יכ אריו .קדצ טפשמ אלב הכרבהו הרכבה תא חקל אוהו

 רשא ץראב קידצ ןיא יכ תוימשגה תוואת אוהו ובירי ףכב עגיו ,ותנומאב דמוע

 םא בקעי בלב קפס לפנ רמול הצר .ומע וקבאהב בקעי ךרי ףכ עקתו אטחי אל

 .ויחא ושעמ הכרבהו הרכבה תא חקל רשויבו קדצב

 אל אוה רחש ,ינתכרב םא יכ ךחלשא אל רמאיו רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו

 בקעיל עדונ אל ןיידע רמול הצר הז םע הז םיברועמ ךשחהו רואהו הליל אלו םוי

 ןינעה ןמ רוסל בקעי הצר אלו ונממ םלענ היה םדוק רומאה ןינעה לכו ׳ה יכרד

 .ויחא ושעמ הכרבהו הרכבה תא חקלש ותא קדצה םא רורב ול עדויש דע אוהה

 יכה ושע רמא רשאכ המרמ שיא אוה בקעי םשו בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו

 ,יתכרב תא חקל התע הנהו חקל יתרוכב תא םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק

 םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו

 השע רשא לכ יכ לכותו ושעו !בל הז םישנא םעו עבטה הז םיהלא םע ׳לכותו

 שייבתהל בקעיל היהי אלש עדתו ירואיב םש האר .טפשמבו קדצב היה בקעי םהל

 הצר ׳ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשיו .ול רשא תא םהמ חקל אוה יכ וישעמב

 תרזע אלולו רשיה ךרדמ םדאה תא העתמו חידמו תיסמה רמחה אוה המ רמול

 דריו רשיה ךרדמ העתיו ותשרב לופי םדאה ויפאב חפנ רשא המשנה אוה םיהלא

 עובק םש ונל ןיא (הבר תישארב) ל״זח ורמאו ימשל לאשת הז המל רמאיו ,תחש

 הרוצ טשופ אוה רמחהש עודיכ רחא בצמב דמוע וניא אוה רמחהש רמול הצר

 שי וניאו ןיא אוה תמאב יכ דחא עגר וליפא דחא דמעמב דמוע וניאו הרוצ שבולו

 עדתו םש האר אוה המ רמחה רמאמב יתראב רשאכ עדמה ימכח ורמא רשאכ

 .ןינעה ותוא לכ
 הניבבו המכחב בקעי תא ךרב אוהך ךורב שודקה רמול הצר ,םש ותוא ךרביו

 יתיאר יכ לאינפ אוהה םוקמה םש בקעי ארקיו .םדוק רומאה ןינעה לכ תא תעדל

 !וצר ,ה!לא תוחכ אוהו םיהלא םא יכ 'ה םש בקעי רכז אלו .םינפ לא םינפ םיהלא
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 בקעיל היהי םיהלא יכאלמ וב ועגפ רשא םוקמב חונל חרכומ היה יכ םינחמ אוהה

 שי םא ןכא רמאו ולזמ ער לע םערתמ היהו ותיב ינבו אוה לבס רשא יוניעמ רעצ

 סל ערו קידצו ול בוטו עשר עודמ םלועה לכ לע חיגשמה אוהו הזה םוקמב ׳ה

 םיאלמ ושע ירי םיריהי דיצ עדוי המחלמ שיא אוה יחא ושע הנה ובלב רמאו

 בשי םת שיא בקעיו הולשב ומוקמ לע בשי אוהו ול בוטו עשר שיאל עודיו םדמ

 ןחרותה לע םינש ד״י בקעי בשי רבעו םש לש ילהאב ל״זח ורמא רשאכ םילהא

 הירכנ ץרא לא ויחא ושע יגפמ סונל היה חרכומו עבש ראבמ ותאצב הדובעה לעו

 ותיב ינב םע עסונו ךלוה ויבא ירוגמ ץרא לא בש הנש םירשע ןבל םע רגש רחאו

 ותיב ינב לעו וילע אבה ויחא ושע ינפמ אריתמ דועו וב ועגפ םיהלא יכאלמו
 .ראבא רשאכ וישעמב שפשפל בקעי ליחתהו .םדימשהל

 חלשיו השרפ

 םיכאלמ בקעי חלשיז 'א דמאמ

 ענכהל ומצע תא לדתשה לכ םדוק ׳ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו

 אטח ילוא ורמאב ונממ ויחא סעכ תא בישהלו החנמב וינפ תא רפכלו ושע ינפל

 ושנעי ילוא אריתמ היהו 'ה• ןוצר דגנ קדצ אלב ותכרבו ותרוכב תא חקלש ויחא דגנ

 .המחלמלו הלפתל ןורדל ומצע תא ןיכה בקעיש ל״זח ורמאו ,הז רובעב /ה

 תחאה הנחמה לא ושע אובי םא רמאיו םעה תא ץחיו דאמ בקעי אריו

 תולובחתב םישמתשמ בקעי ינב* הזה םויה דעו ,הטלפל ראשנה הנחמה היהו והכהו

 הלובחתה עישות אל םאו ושע ינפ תא רפכל ןרוד םדוק ושע ינב דגנ הלאה

 ינפ תא ושקבי הלפתבו םוצבו תסנכה תיב לא בקעי ינב ופסאתי זא הנושארה

 ושמתשי בקעי ינב זא םדעב ןגהל םהילעמ 'ה ינפ לצ רס םאו םעישוהל 'ה

 דעבו םדעב םהיאנשמו םהיביוא םע םוחללו םשפנ לע דומעל הנורחאה הלובחתב

 הנחמה היהו ויחא שיא דיב ולפי םהמו 'ה םש תא ושידקי םהמ םיבר .םתיב ינב

 ןיב לארשי ינב תא רזפ ןווכב אוה ךורב שודקהו ,לארשי ינב תטלפל ראשנה

 ויהיו והכהו תחא הנחמ לע ושע אובי םא היהו ןעמל ,ץראה תוצופת לכב תומואה

 הנידמב ראשנה לארשי ינבמ הנחמה היהו תחא הנידמב רבשו דשל לארשי ינב

 תולגב לארשי ינב ולבסש אוהה תעה לכ םינוש םיתעב היה ןכ הטילפל תרחא

 םייקל ןעמל ונצראל ונלאגיו וניהלא ׳ה םחריש דע היהי ןכו השקהו רמה ןורחאה

 אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו רמאל םירתבה ןיב תירבב םהרבאל ותחטבה תא

 .ומוקמב יתשרפ רשאכ ירומאה ןוע םלש
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 תולקמה לא ומחהש היה עבטהו םיטהר לא תותשל םאובב ןאצה ומחהש היה

 הנקמ תא םיהלא לציו וישנ לא רמא בקעיו ,םידרבו םידקנ םירקע ןאצה ןדלתו

 ךאלמ ילא רמאיו רמא זבל עבטה ךרדב היה סנהש םושמ אוהו ׳יל ןתיו םכיבא

 םידקנ םירקע ןאצה לע םילועה םידותעה לכ הארו ךיניע אנ אש רמאיו םיהלאה

 רשא ךאלמה רמא ךיא השקו ,רדנ םש יל תרדנ רשא לא תיב לאה יכנא .םידרבו

 וילע בצנ ׳ה הנהו ביתכ םש אלה רדנ בקעי רדנ ךאלמל םאה רדנ םש יל תרדנ

 אוה ךאלמה אלש תורוהל אב בותכה אלא ךאלמה לא אלו רדנ בקעי רדנ 'ה לאו

 חכ אוהו ךאלמה ידי לע איבנה לא רבדמה אוה 'הי םא יכ ,איבנה לא רבדמה

 םשב ארקנ ומצעב איבנה םג םימעפל ןכל םיהלא ךאלמ ארקנו איבנה לש המדמה

 רמא קדצב ןכל ךאלמה ידי לע איבנה לא רבדמה■ אוה ׳ה תמאב לבא םיהלא ךאלמ

 תא םיהלא לציו בקעי רמא קדצב ןכו רדנ םש יל תרדנ רשא לא תיב לאה יכנא

 יתתנ רשא תולקמה םע יתישע רשא הלובחתהש רמול הצר ,יל ןתיו םכיבא הנקמ

 אל םא םידרבו םירקע ודלוי הזמש הסונמו קודב וניא אוה ןאצה ינפל םיטהרב

 שודקהש רמול הצר םיהלא לציו רמא ןכ לע יכ היהי ןכש הזה רבדב 'ה ןוצר היהי

 רשא הלובחתהש עבטה אוהו ונוצר ישוע ויכאלמ ידי לע תאז השע אוה ךורב

 לאה יכנא בותכהש רמול שי דועו .םידובו םידקנ םידקע ודלויש ליעות יתישע

 בקעי םע 'ה רבד םשו וילע בצנ 'ה הנחו םדוק בותכה רמאמה ףוס אוה לא תיב

 םדקומ ןיאו םדוק בותכה רמאמה רוס אוהו בקעי לא רבדמה אוה ׳ה ןאכ ןכו

 .הרותב רחואמו

 םולחב ןוימדה הכ ידי לע ול רמאיו הלילה םלהב ימראה זבל לא םיהלא אביו

 םיעשר לש ןתבוט ל״זח ורמאו .ער דע בוטמ בקעי םע רבדת ןפ ךל רמשה הלילה

 ךמע רבד יתלבל יתרהזנש ןויכ .התאו ינא תירב התרכנ הכל .םיקידצל ער אוה

 השעת אל התא םגש ךניבו יניב דעל היהו וניניב תירב תרכנש ינוצר ער דע בוטמ

 האר ונמע שיא ןיא יתנב לע םישנ חקת םאו יתנב תא הנעת םא יתנבלו הער יל

 .ךניבו יניב דע םיהלא

 טיהלא יכאלמ וב ועגפיו ם״ל רמאמ

 הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו ,םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכרדל ךלה בקעיו

 וכרדל עסנו בקעי ךלה רשאכ שוריפ ,םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו הז םיהלא

 םיהלא יכאלמ רמול הצר עגפ ןושל ועגפיו ,םיהלא יכאלמ וב ועגפיו ותיב ינב םע
 י \

 הרק רשא תייעבמ הרקמ וב ועגפ םהו עבטה אוה םיהלא יכאלמ שוריפ וב ועגפ

 לושכמל ול ויהו וב ועגפ םהו םיכאלמ םיארקנה עבטה תודוסי ידי לע ךרדב ול

 חורה ןמ םעפ םוחה ןמ םעפ חונל חרכומ היהו האלה עוסנל ול ונתנ אלו ךרדב

 בקעי רמאיו בותכה רמאש אוה הזו ךרדב וב ועגפו ורקה רשא םימה ןמ םעפו

 םוקמה םש ארקיו הז םיהלא הנחמ םימ שא חור תובית ישאר ם״א״ר רשאכ
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 להר תא םג בהאיו ז״ל רמאמ

 תא בהאש עמשמ בותכה ןמ ,האלמ לחר תא םג בהאיו ,לחר לא םג אביו

 ה,אל האונש יכ ;ה אריו ךכ רחא בותכה ןמו ׳האלמ רתוי לחר בהאש ךא האל

 לחר תא םג בותכה רמאש אוה המ דועו ,האנש סא יכ התוא בהאש אל הארנ

 תא םג בהא בקעיש שרפל יל הארנ ןכ לע .האלמ לחר בהאיו בותכל ךירצ היהו

 הל רשא לכו רמול הצר ,לחר תא םגו לחר תא בהאש רמול הצר ,האלמ לחר

 לש ודובכ לע הסח הרותה ךא ,האלמ רתוי בקעי בהא לחר תחפש ההלב וליפא

 היניעש רבל אל האל תא בקעי אנש תמאבו הזימרב םא יכ שוריפב בתכ אלו בקעי

 אשנהל המיכסהו בקעי תא תומרל היבא תצעב התיה איהש ןכ םג אלא תוכר היה

 יפ לע רוסאש תויחא יהש אשנ יכ בקעי אטח הז ידי לעו התוא בהא אלש שיאל

 לא ובלב הרעב רשא הבהאה תא חצנל בקעי לוכי אל יכ לודג ןוע ול המרגו הרות

 רמא ןכל .האל תא בקעי אנש ןכ לע יכ הרובעב דבעש םינש עבשה ןתוא לכ להר

 בקעיש חלשיו השרפב בותכש המ ךל השקי אלו ,האל האונש יכ ׳ה אריו בותכה

 רתוי האל תא בקעי בהאש עמשמ הזמ ןהינבו תוחפשה רחא הינבו האל תא םש

 התוא בהא זא םינב בקעי לא האל הדליש רחאש רמול שיו ,םהינבו תוחפשה !מ

 ישיא ינבהאי התע יכ ןבואר תא הדילוהב האל הרמאש בותכה רמא רשאכ בקעי

 הבהאהו רשקה םיקזחמ םינבהש עודיכ ילא ישיא הולי םעפה התע יכ יול תדלוהב ןכו

 אריו בותכה רמא ןכ לע יכ ׳בקעיל האונש התיה האל הדלי םרט ךא ,תובאה ןיב

 בהא היה םינב בקעיל האל הדלי םרט איהה תעבש םושמ ,האל האונש יכ ׳ה

 .האל האונש יכ 'ה אריו בותכה רמא קדצבו האלמ רתוי לחר החפש ההלב תא בקעי

 םיאדוד אצמיו ןבואר ךליו ח'ל רמאמ

 חמוצ אוהו םידוד ןושלמ ויה םיאדוד .הדשב םיאדוד אצמיו ןבואר ךליו

 לחר תא םיהלא ר כ ז י ו ,םינב דילוהל הרקעל ליעומו הבקנו רכז ןיב הואת הברמה

 ךורב שודקה דיב אוה היח לש חתפמש תורוהל בותכה אבו .המחר תא חתפיו

 לש חתפמ יכ וליעוה אל לחר השעש תופורתהו םי,דלא ןוצרב המחר חתפנו אוה

 תופורתהו חילשה לעפי םיהלא ןוצרבו םי הלא דיב םא יכ חילש דיב רסמנ אל היח

 עמשמ הזמ הילא עמשיו בותכה רמאו היטרפ החגשהב הרקעה םחר חותפל וליעוי

 לוקל םי הלא עמש זאו המצעב םי הלאל םינב לע הללפתהש דע המחר חתפנ אלש

 בותכה רמא דשאכ 'ה םש רכז אלו םיהלא בותכה רמאו .המחר תא התפיו התליפת

 הרוא הל תויהל לרה הנקז התיה הרשש םושמ אוהו ,הרש תא דקפ 'הו הרש לצא

 לודג ךכ לכ סנה היה אלו הימולע ימיב התיה לחר לבא לודג רתוי סנ היהו םישנ

 סנ ןיא ללכב יתעדל יכ םיהלא עמשיו םיהלא רוכזיו םיהלא בותכה רמא ןכל
 > • י ., * י .

 תולקמה תא גציו בקעי לצא היה ןכ ומכו .ורבד השוע 'ה יכאלמ םהו עבט יתלב

 סנה ,עבטה ךרדב סנ ןכ םג היה הזו תולקמה לא ןאצה ומחיו ,םיטהרב לצפ רשא
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 ונחנא ןרהמ ורמאיו ד״ל רמאמ

 הגותו בצעו חא אוה ןורחה םלוע יתשרפ רשאכ אוה זרח ,ונחנא ןרהמ ורמאיו

 יכ םימעה ןיב םולש ןיאו חא ןורחה םלועב םינכוש ונחנא התע תעל רמול הצר

 רמול הצר ןבל תא םתעדיה םהל רמאיו היהי ןכש ישי ןבל ונחנא םיכחמ םא

 אוהו יתמאה קדצ לאוג אוהש ישי ןבל תוא םתעדיה רמול הצר ןבל תא םתעדיה

 םא םתוא לאשו םדא ינב לככ היהי ישי ןב םג יכ .ןרח אוה רחנ תויתוא .רחנ ןב

 רקשה חישמ ןמ ותוא לידבהלו ןיחבהל יתמאה לאוגה ישי ןבל .תוא ועדי םה

 אוה אוהה תואש םיעדוי םה םא רמול הצר ,ול םולשה םהל רמאיו .ונעדי ורמאיו

 םהש רמול הצר םולש ורמאיו ,םלועה ימע לכל םולש וארקיש רמול הצר ,םולש

 ילעב ותב לחר הנהו ,םולש רש היהי אוהשו םולש אוה ישי ןבל תואהש םיעדוי

 המכח ירומל .םימאל ימכח שאר הנהו תובית ישאר .ןאצה םע חאב .עדמו הרות

 אוה חישמ לע םירמואה ןעטסימהארבא אהדדוב םהו .םימעל המכח יעור ,הבר

 רמול הצר ,לודג םויה דוע ןה רמאיו ׳םהמע הכותמ היה בקעיו .ירצונ וניא קדצ

 ןיידע הנקמה חסאה תע אל .אוהה םויב היהו איבנה אבינש תעה האב אל ןיידע

 ,וער וכלו ןאצה תא וקשה דחא םעל תויהל לבת יבשוי לכ ופסאיש תעה האב אל

 יכרדב וכלי ןעמל עדמו המכח םימעהל ודמל וכל עדמה ימכח םתא רמול הצר

 אובת זאו ישי עזגמ רסח אציו איבנה אבינש םויה אוב דע םהל בטיי ןעמל 'ה

 תא וללגו םירדעה לכ ופסאי רשא דע לכונ אל ורמאיו .םלועל המילש הלואג

 תא ללגל חכ ונב ןיא םלכ ופסאי רשא דעו ,ןאצה וניקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה

 .תמאה תמכה םדאה ינבל דמלל לכונ ןעמל ראבה יפ לעמ לודגה ןבאה

 יכ לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו .ןאצה םע האב לחרו םמע רבדמ ונדע

 יחא ןבל ןאצ תא קשיו ראבה יפ לעמ ןבאה תא לניו בקעי שגיו ,קדצו תמא ורבד

 תמאה תמכחו השמ תדות הטשפתנ הלוגב בקעי ינב וכלהש םוימש עודיכ .ומא

 ןבל ןאצ אוהו ורייגתנש םודא אוה ושע ינבמ■ היה ןושארה םעו ץראה ימע ןיב

 ןושלו םע ןיא טעמכו ץראה ימע לכ ןיב השמ תרות הטשפתנ ךכ רחאו .ומא יחא

 םיארפה ימעמ םיבר םג םתפשב םגרותמ השמ תרות םהל ןיא רשא ץראה לכב

 םיברו .רחא םע בתכבו םתפשב השמ תרות תא ומגרת דחוימ בתכ םהל ןיאש

 ןהו תנוממ ינידב ןה ,השמ תרותב בותכה ןמ םיטפשמו םיקוח וחקל ץראה ימעמ

 דחא טפשמו תוטהל םיבר ירחא קוחהו םעה ןומהו תוכלמ יגהנמב ןהו תושפנ ינידב

 אבינש םויה אוה קוחר אל יתעדלו לבת יספא לכב תוצראה לכב טעמכ אוה םלכל

 ןויצ רה לא 'ה רה לא הכלנו וכל ורמאיו דחא םעל תויהל םיוגה לכ וצבקתיו איבנה

 יבשוי לכ ועדיו וריכי זאו םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויכרדמ ונרויו

 .דחא ומשו דחא אוה םיהלא אוה 'ה יכ לבת
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 ,רואשו םמשב םלוכ ויחי ןעמאו רבד אא אע שיאב שיא ומהאי אאו והער םע שיא

 באו אבת יבשוי אכ ונחנא םיחא יכ 'ה ינא ךמכ ךערא תבהאו הרותב בותכה םייקאו

 תא גיהנמו חיגשמה אוהו אכב אשומו אכ ןודא אוה ץראה אכ ואו ונאוכא דחא

 .םירשימב םימאאו קדצב אבת טופשי אוהו םאועה

 בקעי ינבא ומדק רשא םדק ינב ,םדק ינב הצרא תואגב ךאיו ויאגר בקעי אשיו

 ינבא וכאמ רשא םיכאמה האאו בותככ אאעמשיו םודא אוהו םצרא אע בשיתהא

 םינשמ םצרא אע ובשי אאעמשי ינב ןכו ,אארשי ינבא ךאמ ךאמ ינפא םודא

 םדק ינב ץרא אא בקעי אב רשאכ רמוא הצר הדשב ראב הנהו אריו תוינומדק

 הרותה תמכחש האר בקעי רמוא הצר הדשב ראב הנהו אריו אאעמשיוושע אוה

 הניבו המכח ישנא םיאצמנ םהיניבו המש רוגא אב רשא ץראב םיוגה ןיב תאצמנ

 םייח אא אבא םיימשג םייח םאועב םהייח ביטיהא הבר עדמ יפנע ודמא רשא

 אוה המ תעדאו ׳ה יכרד ועדי ןעמא תמא תמכה ןיידע ודמא אא יכ .םיינחור

 םיצבר ןאצ ירדע השאש םש הנהו .םדאה וב רחבי רשא תמאב םיבוטה םייחה

 םהרבא ינב םהו הרוטק ינבו אאעמשי ינבו ושע ינב םה ןאצ ירדע .רשאש ,היאע

 םיצבר האאה םיוג השאשהיו ׳םדק ץרא אא םתוא חאשיו תונתמ םהא ןתנ רשא

 האדגה ןבאהו ,הרותה תמכח דומאא םייח םימ ראב וז ראבה ינפא רמוא הצר היאע

 םדאה ינב תגשה רצעמו בכעמה יתרמא רשאכ םאועה רמח אוהו ראבה יפ אע

 םכיניבו יניב םיאירבמ םכיתנוע יכ בותככ .תמאה תמכח תעדאו האעמא תואעא

 ראבה יפ אע חנומ אוהה ןבאה .םיהאאהו םדאה ןיב אירבמה םדאה רוג רמח אוהו

 .ראבה !מ הרותה תמכח וז םייח םימ בואשא םהא חיני אאו ותוא םתסי

 ,ןעטסיהאדדוב ,ןעטסימהארבא תובית ישאר ןבא ,האודג ןבאהו רמוא שי דועו

 םדא ינב וחיני אא רשא םאועב תוטאושה תואודגה תונומאה השאש םהו ,םירצונ

 ירצונה תנומא אוהו ןב בא תויתוא אוה ןבא רמוא שי דועו ,תמאה תנומא תעדא

 יפ אעמ ןבאה תא ואאגו םירדעה אכ המש ופסאנו ראבה יפ אע תחפסכ חנומה

 השאשה רמוא הצר .המקמא ראבה יב אע ןבאה תא ובישהו ןאצה תא וקשהו ראבה

 ופסאי זאש קדצ אאוג תאיבא םיכחמו ראבה יפ אע םיצבר האעמא יתרכזש םיוג

 ונרויו ןויצ רה אא 'ה רה אא הבאנו וכא איבנה אבנ רשאכ ורמאיו ץראה ייוג אכ

 ,םתא ןיאמ יחא בקעי םהא רמאיו ׳םיאשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויכרדמ

 אכב וא וקיצה םימעהו הירכנ ץראב םימעה ןיב תואגב בקעיה יה רשאכ רמוא הצר

 םיחא תמאב יכ יחא םתא ןיאמ .םואשא םהא אאשו יחא ם הא ארק בקעי תאז

 קדצ אאוג תאיבא םיכחמ אבת יבשוי אכו ונאכא דחא באו האאה םיוגה םע ונחנא

 איבנה אבנ רשאכ ץראה אכב םימעה ןיב הואשו םואש היהי זאו .םואש רש ישי ןבא

 .המחאמ דוע ורגתי אאו םתוברח ותתכו
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 עונ ץרא הטטומתה טומ ,ץרא הררופתה רופ ,ץראה העערתה הער ץרא י !סמ

 וקמנו (ד״ל םש) המחה השובו הנבלה הרפחו .הנולמכ הדדונתהו רוכשכ ץרא עונת

 תלבנכו ןפגמ הלע לבנכ לובי םאבצ לכו םימשה רפסכ ולגנו םימשה אבצ לכ

 ןשעכ םימש יכ תחתמ ץראה לא וטיבהו םכיניע םימשל ואש (א״נ םש) הנאתמ

 םלועה תרוצ ןורכזו םשור ראשי דוע תאז לכב ,הלבת דגבכ ץראהו וחלמנ

 איבנה רמא םלועה תא אורבל הולא תבשחמב תינש הלעי רשאכו .הולא תבשחמב

 הלעת אלו תונושארה הנרכזת אלו השדה ץראו םישדח םימש ארוב יננה יכ ה״ס םש

 םישדחה םימשה רשאכ יכ (ו״ס םש) רמאו ,השדחה האירבה רחא זא ,בל לע

 היהי דיתעה םלוע יכ אוהו 'ה םאנ ינפל םידמע השע ינא רשא השדחה ץראהו

 וילע ךלמה דודו ,רחא םוקמב יתבתכ רשאכ .רבעה םלועמ חבושמו בוט רתוי

 יתרמא רשאכ אוהו .םימש ךדי השעמו תדסי ץראה םינפל (םילהת) רמא םולשה

 דגבכ םלכו דומעת התאו ודבאי המה ,םינפל ךא תושיה טלחהב אצמנ אל םלועהש

 יכ ךיתונשו ארקת לא .ומתי אל ךיתונשו אוה התאו: ופלחיו םפילחת שובלכ ולבי

 ותירחאל ןורחא ןיאו ותישארל תישאר ןיא יכ אוה ךורב שודקהל םינש סחייל רשפא

 ,אובל דיתעל םישדחה תומלועב םיהלא שדחיש םיונישה שריפ ךיתונישו ירק אלא

 ןושארה ןמ ראופמו בוט רתוי היהי םלועה שדחתיש םעפו םעפ לכב יכ .ומתי אל

 .לא התא םלוע דע םלועמו ,םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי .םימלועל היהי ןכו

 ומגר בקעי אשייו ה״ל רמאמ

 השלש םש הנהו הרשב ראב הנהו אריו ,םדק ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו

 .ראבה יפ לע הלדג ןבאהו .םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ הילע םיצבר ןאצ ירדע

 ובישהו ןאצה תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו םירדעה לכ המש ופסאנו

 יכ שוריפ ךירצ הפ בותכה ןינעה לכ קפס יתלב .המקמל ראבה יפ לע ןבאה תא

 ימו םדק ינב המה ימ שריפ אלו ויטרפ לכב הזה רופסב ונדמלל בותכה אב המ

 ןאצ ירדע לא רבד אל בקעי יאדווב יכ בקעי רבד ימ לאו םירדעה השלש המה

 תמסרופמ איה ןבאהש עמשמ הלדגה ןבאה אוה המו ,ןאצה יררע םיעורה לא םא יכ

 תא ובישהו ןאצה תא וקשהו ןבאה תא וללגו םירדעה לכ ופסאנו רפסי בותכהו

 ראב .הרותה תמכח אוה ראב ,אוה הזו .ןינעה לכ שרפל יל הארנו ,המוקמל ןבאה

 ראבה יפ לע הלודג ןבאהו ,ץראה לכב םיוגה ימכח לכ ונממ ובאשי רשא םייח םימ

 ונממ רשא רמחה אוהו הניפ שארל !דתיה םינובה וסאמ ןבאו םלועה רמח אוה

 גישהל םדאה חור תא רצעמו בכעמה אוהו םדא ינב רוג םג םלוע ירוצי לכ וארבנ

 ינבל הנתנה השמ תרות אוהו תמאה תמכח תעדלו ןיבהלו םלועבש תוינחורה

 ועדי ןעמל תעדו הניבו המכח לבת יבשוי לכל רמללו דומלל ווטצנו יניסמ בקעי

 ועדיו וריכי ןעמלו םהל םג בטיי ןעמל הב וכלי רשא 'ה יכרד תא לבת יבשוי לכ

 ובירי אל ןעמלו םהידי התלועב וחלשי אל ןעמל םיהלאה אוה 'ה יכ ץראה ייוג לכ
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 ,שפניו תבש ךכ רחאו םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוביו תישארב השעמל ישוריפב

 טעמכו ,ןיאמ שי אירבהל רשפא אוה ךאיה םימכחהל השק היה דועו תינש אורבל

 םיהלא ךאו םדאה לכשמ םלענו תעדל רשפא יא אוה היזה רבדהש ורמא דחאכ םלוכ

 עמשנ םדוק יתבתכש המ לכמ יכ ,תאזה הלאשה םג בשיתמ יתעדל לבא הכרד עדוי

 ןיע תיארמל ךא טלחהב תואיצמב אצמנ וניאו תואיצמה ירשפא אוה םלועהש

 אצמנ אוה םלועהש יתרמא רשאבו ,ןיא םצעב אוהו הארמב המ רבד לככ וא

 אוה יהיו רמא אוה תואיצמה ביוחמ אוה הולאו וישוחו םדאה לכשב תואיצמב

 ויפ חורבו ושענ םימש 'ה רבדב בותככ הננוכיו םלועה תא השע אה וארבנו הוצ

 'הו .תישארב השעמל ישוריפב אצמת 'ה ןינעו ,םלועל דעל םדמעיו םאבצ לכ

 בותכב .ומייקמו םלועה לכל םייח ןתונה אוהו םלועה לכ תמשנ אוה םייח םיהלא

 ינא אשא ינאו יתישע ינא ביתכו םלוכ תא היחמ התאו ביתכו םימלועה יח לא

 םלועה היה אל הולא ןוצר ידעלבמו לכה לבוסו לכה אשונ אוה יכ ,טלמאו לובסא

 ןכו ,הולא תבשחמ ולוכ םלועה לכש אוה ןינעהו .תחא עגר ךא תושיב אצמנ

 ירפסב אוה ןכו וינפל הבשחמב הלע ךכ םרמאב תומוקמ המכב ל״זח ירבדמ עמשמ

 הבשחמב השעמ ךוסו תושעלו רייצל אורבלו ליצאהל הבשחמב הלע ןכ יכ הלבקה

 יהי םיהלא רמאיו ('א תישארב) בותככ הרותה ןמ עמשמ ןכ יתעד יפלו ,הלחת

 ינא תישארב השעמל רואיבב יתשריפ רשאכ הבשחמ אוה רמאיו שוריפ .ןכ יהיו

 םירמאמ השלשהש רהזה תעד אוה ןכו .הבשחמ !ינע אוהו םתא םיהלא יתרמא

 אוהו ,הבשחמב ךא רובד יתלב שוריפ יאשחב היה תישארב השעמב םינושארה

 אוהה רבדהו םלועבש רבד לכ ותבשחמב רייצלו בושחל לוכי םדאהש ומכ לשמל

 ןיב קוליחהו ,םיהלא תבשחמב אצמנ אוה ולוכ םלועה ןכ םדאה תבשחמב אצמנ

 רבד ךא ותבשחמב רייצל לוכי םדאהש ,אוה םדאה תבשחמ ןיבו םיהלא תבשחמ

 שודקה לבא ,םלועב רבדה תא עדי וא האר אוהו הולא תבשחמב תואיצמב אצמנה

 רשא אוהו םלועב היה אלש שדח רבד ךא ותבשחמב בושחל לוכי אוה ,אוה ךורב

 םואנ יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ (ה״נ היעשי) איבנה רמא

 ומכו ,םכיתבשחממ יתבשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש הובגכ יכ .'ה

 רחאו ונממ בשוח םדאהש ןמז לכ תואיצמב אצמנ או ה םדאה תבשחמב רשא רבדש

 תבשחמב אוה רשא םלועה ןכ ,םדאה תמשנב ומושר ךא ראשנו רויצה םלעתנ ךכ

 .ונוצרב ותבשחמב םייקתמו הב הצור אוה ךורב שודקהש ןמז לכ אצמנ אוה הולא

 רמאנו .השע ׳ה ץפח רשא לכ יכ בותככ ךרבתי לאה ןוצר אוה ה״יוהה לכ יכ
* 

 ,ןורחא ינא ךא ןושאר ינא אוה ינא .יארקמ לארשיו בקעי ילא עמש (ח״מ היעשי)

 דימת אוהו ,וידחי ודמעי םהילא ינא ארק ,םימש החפט ינימיו ,ץרא הדסי ידי ךא

 ינא לבסא ינא הבש דעו אוה ינא הנקז דעו (ו״מ םש) ביתכו .הולא תבשחמב

 ךורב שודקהו םלועה ימי ומתי רשאכ ךא ,טלמאו לובסא ינא אשא ינאו יתישע

 ושעריו (ד״כ היעשי) איבנה רמא זא ,םלועב ידימתה ותחגשה זא ריסי אוה
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 דמח אוהו םימשב םילגלגה תגרד אוה המימשה עיגמ ושארו םמודה תגרד אוה

 ,חור ,שא רמחה תודוסי העברא והז גב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו .ןושארה

 ,דז םידרוי םינשו הלעמל דימת םילועה .חורו שא הז םילוע םינש .רפע .םימ

 הלאשה לעו ,םלועה שילשו םלועה בחרב םלוסה בחרו ,הטמל םידרויה רפעו םימ

 אוה ךאלמה לדוגש הבר תישארבב ל״זח רמאמב בשילו רמול שי רשפא אוה ךיא

 בחר היהי ןכ לע תודוסי 'דה ואצמנ םלועה תוגרד העברא לכבו םלועה שילשכ

 םיכאלמ העברא אוה תודוסי העברא שוריפ .םלועה שילשו םלועה לכ בחרכ הלעמה

 םיכאלמ העבראה בחר הז ןובשח יפל הלעי ןכל םלועה שילשכ ולדג ךאלמ לכו

 ןפואה ךותב ןפוא לאקזחי רמא הז לע רשפא אוה ךיאו ,םלועה שילשו םלועה בחרכ

 הזב הז םיברועמו םלוכ וכותב ללוכ תודוסי העבראהמ דחא לכ יכ יתרמא רשאכ

 חורה דוסיו שאה דוסי הז םילוע םינש ,םלועה בהר םהל יד ןכל ,הגרדו הגרד לכב

 דוסיו םימה דוסי הז םידרוי םינשו ,םדוק יתרמא רשאכ םימלענ םהינש שוריפ

 הישעה םלועה תוגרד העבראל ןכ םג םיזמורו םדאה ןיעל םילגתמו םידרויה רפעה

 םינשו םימלענ שריפ םילוע םהינש יחב רשא שפנה שריפ ,יחו ,ןושארה רמחל

 תומלועה תוגרד העברא דגנכ םיזמור דועו ,חמוצה םלועו םמודה םלוע הז םידרוי

 םלועו תוליצא םלוע וז םימלענ שריפ םילוע םינש .הישע ,הריצי ,האירב ,הליצא

 םש זמור םלוכ לעו ,םילגתמה הישעה םלועו הריציה םלוע .םידרוי םינשו האירבה

 אלמיו םלעל ודובכ םש ךורבו ,ומוקמ לע ורואיב אצמתו אוה ךורב ה״יוה

 .ץראה לכ תא ודובכ

 םלועהו הולא לע הפקשה ד״ל רמאמ

 יתלב אוה הולאש ןוויכ ,ןינעה םהל השק היהש לארשי ימכח ירפסב יתיאר

 םלועה תא ארב אל עודמ תוירשפאה לכ וחכב אצמנו לוכי לכ אוהו תילכת לעב

 םצמצ עודמו תובאל המדי הדלותהש בייחמ לכשה רשא ורמאו .תילכת לעב יתלב

 םלועה תא אורבל היה בוטו רועישו לובגב תילכת לעב םלועה תא ארבו ומצע תא

 םיבר .םלש ומצעב אוה רשאכ םלש םיהלא השעמ היהי זאו ,תילכת לעב יתלב

 ןפואב רשפא היה אלו ןכ השע הנווכבו ךרבתי ותמכח הרזג ןכ יכ ובישה םהמ

 ימכחמ םיפוסוליפהו יתעד אוה ןכו אצמתו םש האר םדוק יתבתכ רשאכ רחא

 הולא אורבל הולא תלוכיב ענמנה ןמ אוהש ומכ ענמנה ןמ רבד אוהש ורמא לארשי

 ארבנה הולאו ,תישאר ול ןיאו תואיצמה ביוחמ אוה הולאש םושמ .והומכ רחא

 שיו תואיצמה ירשפא אוה ארבנה םלועה ןכ ,תישאר ול שיו תואיצמה• ירשפא אוה

 יתרמאו יתפסוה דוע יכנאו דוס ול שי חרכהב תישאר ול שיש רבד לכו .תישאר ול

 הזו ,רצק דחאו ךורא דחא תילכת לעב יתלב םיווק ינשכ היהי זא ןכ אל םא יכ

 תוארבהל ענמנה ןמ אוה תילכת לעב יתלב םלוע ןכל ,רשיה לכשו תעדה דגנ אוה

 לאה ןוצרב םייקתמו ,תוארבהל ירשפאה אוה תילכת לעבו לבגומה םלוע ךאו

 יתרמא רשאכו ןבירחמו תומלוע ארוב ןבירחמו תומלוע ארוב ל״זחכ חצנב
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 ארפע דילוא בהזד אנווגכ ,ןוהלד אנווגכ ןינרחא ארפע דילואו דיבע והיידהב

 אנוטכו .תרפוע דילוא ףסכד אנווגכ ,שממ אבהדד אנווגכ והיאד אקורי אתיפסוס

 ךנמיסו ,לזרב דילוא לזרבד אנווגכ ,אטוז תשחנ ארטיסק דילוא האליע תשהנד

 אד ןדיחא והלכ ,רפע םימ ,חור ,שא יזח את (םש) .דחי לזרבב לזרב (ז״כ ילשמ)

 ויהו רדפי םשמו ('ב תישארב) רמתאד המכ יאלע ןוניאב ארב אד ןירשקתאו ארב

 יאלע תלתד אליהב דילוא והיא דכ אד רפעו ,אדורפ יוה ןילאב םישאר העבראל

 הלדבה םש ביתכד ןוניא דח רתאבו ,רקי ינבא !חכתשמ !םתד ןירהנ העברא קיפא

 תלע ימ ('ל ילשמ) רמא ות (א״ע ט״ע ףד ורתי השרפ רהז) ורמאו .םהשה ןבאו

 ןיזחתא אסיי יבר רמא .רפעו ,םימ ,חור ,שא אמלע יריטק עברא !וליא דריו םימש

 הישירב יורי חנא ןועמש יברד היבגל חלמ ןיטמ דכ ,ןאמייקתמ אלד יסוי יברד יולמ

 ,אוה יכהו תרמא אק ריפש רמאו היכרבו יסוי יברד

 םידרוי םינשד םילוע םינש ג״ל רמאמ

 המכ אנת .הצרא בצמ םלוס הנהו םולחיו (ב״ע א״צ ףד ןילוח) ל״זח ורמא דועו

 יבוע רשא ערמה ימכח !ובשחב אוהו) תואסרפ םיפלא הנומש םלוס לש ובחר

 םילוע םיהלא יכאלמ הנהו ביתבד (תואסרפ ףלא הנומש אוה המדאה רודככ

 יכו (םידרוי רפעו םימ ,םילוע חורו שא) ,םינש םידרויו םינש םילוע .וב םידריו

 ,שישרתכ ותיווגו 'י לאינד) ףאלמב היב ביתכו ,העברא והל ווה ידדה ידהב ועגפ

 הנומש ןובשח הלוע םיכאלמ העברא ןכל) ,ווה יסרפ יפלא ירת שישרתד ירימגו

 ,םימ ,חור ,שא תודוסיה העבראמ ארבנה ץראה אוהו םלוס לש ובחר תואסרפ ףלא

 לאקזחי הארש תויחהל םינפוא העבראה םהו ,םיהלא יכאלמ םיארקנ םהו .רפע

 םילכתסמו םידרויו הלעמ לש ונקוידב םילכתסמו םילוע אנת (םש) ,הבכרמב איבנה

 ל״ז תופסותל השקו ,וילע בצנ 'ה הנהו דימ ,הינוכסל יעבו .הטמ לש ונקוידב

 םידרויש םה םילועש םתואש עמשמ .םידרויו הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע

 ווה ידדה ידהב ועגפ יכ ירת !ידרויו ירת ןילוע רמאקד ויה םירחאש עמשמ ליעלו

 תודוסי העבראהמ דחא לכ רשא םדוק יתרמא רשאכ אוהו רמול יל הארנו ,תעברא

 םילוע רמא אק ריפש ןכל רבג םילאד ןאמ לכ ןפואה ךותב ןפוא ,םלוכ םע ברועמ

 הטמ לש ונקוידב םילכתסמו םידרויו ,םידרויה םיינש םתוא םג ונקוידב םילכתסמו

 ידדה ירהב ועגפ יכו .הזב הז םיברועמ תודוסי העבראה לכ יכ םילועה םינש םג

 עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס .הנהו ר״מו .רפע ,םימ ,חור ,שא .העברא ווה

 םילוע םיהלא יכאלמו ,העברא ,םלוסב ווה תולעמ המכ רמא אמוחנת יבר .המימשה

 .םלועה שילשו םלועה בחרכ םלוסה בחרו .םידרוי םיינשו םילוע םיינש .וב םידרויו

 יל הארנו .םלועה ןמ רתוי בחר היהי םלוסה בחר רשא רשפא ךיא אוה הלאשהו

 העברא אוה םלוסה תוגרד העבראו םלועה אוה םלוסה יכ אוהו רמאמה ותוא שרפל

 הצרא בצומ םלוס אוה הזו ,ןושארה רמחו ,יח ,חמוצ ,םמוד םלועה רמח תוגרד
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 אוהו ,עודי הלעמ רוקב םימעפ השלש םתומכ ונשי םימה רשא רמא אוהו .סדנואפ

 .עבטה תודוסימ דחא

 רמחב תודוסי העברא א״ל רמאמ

 בכרומ םשג רמח לכל תובאה םה .רפע ,םימ ,חור ,שא ,רמחה תודוסי העברא

 ימכחל םיעדונה םטנמעמעלע השממחו םינומשה לכ יתעדלו ,םלועה לכב רשא

 תודוסיה תובא העבראמ םיבכרומ ךא םיטושפ תודוסי םניא םה התע דע עימעכה

 ןיא םאו .ונל ועדונ אל דוע ןיידע רשא םיעודי םיטפשמו םיקוח ידי לע ע״מרא

 ,תשחנו לזרב בהז וא יח ףפכ לש עלוקאלעמ דירפהל עימעכה ימכח ידיב דוע

 םימיל רשא קפס יתלב אוהו .המה םיטושפ תודוסי יכ תפומו היאר אל דוע הזמ

 ,םתבכרה השעמ דוס תעדלו םדירפהל הפורת ואצמי דוע עימעכה ימכח ואובי

 אוהו .א״י קרפ ׳כ קלח עבטה תועידי רפסב ןייטשנערעב .א רקוחה תעד אוה ןכו

 םהל ארקנ ונחנא רשא םירמה שי יכ תמאה ןמ רבדה קוחר אל םלואו ,בתכ

 ואצמ ןכ יכ הנה ,םירבוחמ םירמה םא יכ תודוסי םניא תמאב םהו ,תודוסי

 הנומש ברקב יכ ,הזה אלפנה רבדה תא הילגנא ימכח רעללימו סניגגעה םירקוחה

 דוסיה ןמ רתוי טושפ רמח אוהש ריוא וימ אצמנ ונחבו ורקח רשא לפרע תורהב

 יקנחה דוסיה ירחא טיבהל עימעכה ילעב ולחה םינורחאה םימיב יכ ירחאו .יקנחה

 תב רעשב דיגהל םתפש לע ורבע םבל תובשחמ רשא םהב שיו ,םיניע עבשב

 ונניא יכ תויה לכויו .םהיניעב ןה יקנחה דוסיה• דוע אצמי אל םנמא יכ ,םיבר

 וכלהו ,שדח רוא רהשכ עקבי םואתפ אל םא עדוי ימו .םיימיחה תודוסיה ןמ דוסי

 דוסי םא יכ תודוסיה תובאמ ונניא הזה דוסיה יכ ואצמו ורקחו עימעכה ילעב

 ואצמי יכ ,יח ףסכו לזרבו תשחנ בהזו ףסכ ומכ תודסיה ראש ןכש לכמו רבוחמ

 .קפס יתלב הז םתבכרה יקלח תעדלו םדירפהל הפורת

 תודוסי 'ד תודא ל״זח תעד ב״ל רמאמ

 תעד אוה תודוסי העבראה לע הז יתעד רשא רמאיש ארוק אצמי יכ יתעדי

 רמחה ידוסי התע הנומ עימעכה יכ אוהו השדחה עדמה רוא חרז םרט ,הנשונ

 זא הז רבד לע ןויגה קמועב ןייעל ליאוי םא יכ ינא חוטב ךא .השמחו םינומשל

 השרפ רהז) ,םילבוקמה ימכחו ל״זח תעד אוה ןכו ,ירבד םינכ יכ רורב עדייו הארי

 אתונמיהמד ןיזר ןוניא יאמדק 'ד יזח את ןועמש יבר רמא .(ב״ע ג "פ ףד אראו

 'ד ןוניא (ה״והי םש) אשידק האלע אכיתרד אזרו ,ןימלע והלוכד ןהבא ןוניאו

 תשהנו ףסכו בהז ןיקפנ ןוניאמו האלע אזר ןוניא ןולא .רפעו ,םימ ,חור ,שא ןידוסי

 אלב יזח את (םש) .ןילאד אנווגכ ןול ןיימדד ןינרחא ןאכתמ ןילא תוחתו .לזרבו

 אד ארשקתאל הילידמ הירבחל ףיזוא דחו דח לכ א הד תשחנו ףפכו בהז תיל רפע

 אחורו ,אימו אשא .היל ןדיחא ןירטס ןירתד ןיגב ז,הלוכב רפע דיחאתאו ,אדב

 ארפע רבחתא דכד חכתשא ,אתדיבע היב דיבעו ןירת ןילא ןיגב היב בירקתא
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 ןמזב דחאה תא דחאה םדק אצו וידחי ורבחתנ שממ עגר ותואבו וארבנ דחא

 םיצבוקמה צבא ,רמוח יצב הרוצ אצו הרוצ יצב רמוח אצ רייצצ רשפא יא יכ צצכ

 והת הרותה ןושצב ארקנו הרוצ םוש אצב הציחת ארבנ ןושארה רמחהש ורמא םה

 ןכו ,רחא םשב ארויקצ ךצמנ ויצע רוזגצ הצור םדא רשא םש צכ יכ .אהות ןושצמ

 רבחתנו הנושארה הרוצה ארבנ ןכ רחאו ,המ עדי אצ יכ ךצמנו קפסמ הז רחא הזב

 רמחה תרוצ תויהצ צוכי ךיא צואשצ שי הרואכצו ,והב ארקנ זאו ןושארה רמחב

 אוה ןינעה ךא .רמחה תאירב רחא תארבנ הרוצהש ןויכ ,רמחה תאירבצ הבס

 ןושארה רמחצ ןיאש שריפ הרוצ יתצב טושפ אוה ןושארה רמחהש יתרמא רשאכ

 רמוח ךא םיפוסוציפה תעד אוהו הצבקה ימכח תעד אוהו ,ראות אצוי הצוגס אצ

 .רבג םיצאד ןאמ צכו םדוק יתרמא רשא ןפואב הרוצ וצ שי תודוסיה ןמ בכרומה

 הבכרהה דחא הרוצו ראותב ןיעצ הצגתיו ורצוי דחא עגרב ראותהו הצוגסה םהינשו

 תערצו רוקחצ רשפא יאש םושמ אוהו הרקח םגו הניכה הרפסיו האר זא בותככ

 םדאה ןיע שוחצ שגרומ אוה זאו רפסמב וצבקתי רשא דע תוצוגסהו רמחה תיוה

 .ועבטו ותיוה תערצו ויצע רוקחצ רשפא זאו

 ראותב וא םטא ראותב וא סטינוי ראותב םא ונויבצו ודמעמ צכב רמחהו

 .קרה ןמ קד דמעמב רמחה ךא םא םהיניב תוקיר שיו יגופס אוה עצוקאצעמ

 רמחה דוסי הצגתיו ,םצועב יטרפ רבד היהיש ךרבתי ותמכח הרזג ןכש אוה וניינעו

 םימב ימ חורב ימ שאב ימ רמחה תודסי הצגתי ןפואה הזב ךא יכ ,ותצוגס ראותב

 הוצא בצק רשא רועישו צובגב ותצוגס ראותב יטרפ רמהצ תויהצ ,רפעב ימו

 םוקמ אוה תוקירהו םהיניב המ קחרמ םיהצא ןתנ ןכ צע יכ האצפנה ותמכחב

 צכ תעד אוה ןכו ,רמחה הצגתי ןעמצ יטרפ םשגצ יטרפ םשג ןיב צידבמו םצועה

 רמח רשא רמא אוהו ,אזאניפש תטשצ םיבצוחה רבצמ םיוגה ימכחו צארשי ימכח

 ותגגש תא יתיארהו םצועה םור צכ אצמיו קצחתמ וניאו תיצכתו צובג וצ ןיא םצועה

 יתצב רמח תויהצ זיבהצ הזה רבדה השק דואמ יכ בתכ ומצעב אוהו- .רחא םוקמב

 גנינרעסנאק 25־24 םש אצמתו סקיטעה ורפסב האר ,קצחתמ יתצבו תיצכת צעב

 אוה םוקמה רשא םירמואה תערצ םא קוציח ןיא יתעדצו ,ןאישיזאפארפ דעס

 אוה רמחה ןכצו ,ונויבצו ודמעמ צכב רמחב אצמנ תוקיר םוקמ וויטקעשזדבא

 צע ובתכב ׳ז רמאמ ג״כ קרפ 'א קצח תירבה רפסב צ״ז א״פרה בתכ ןכו ,יגופס

 םג ריואה םג םיראפ םהב שי םצועבש םיימשגה צכ יכ רמא אוהו ,חורה רבד

 רוקה תעב םימה ומצמצתיו וצמקתי ןכצ ,ורמחמ רתוי וב סורפהש דע רעהטעה

 ויתודג צע םימה וטשפתי זא קזח רוקב םימ אצמ יצכ יכ עודי הזו ,םוחב וטשפתיו

 וטשפתי ןכצ הזמ הז וקחרתי םימה צש סעצוקאצעמהש םושמ אוהו חרק ראותב

 .עודי רוק הצעמ דע ךא ומצמצתי םימה תמאבו .ומעט יצ הארנ אצ ןכ צע יכ .םימה

 ־מאק סטיא דנא רעטאוו ןא וועייעצעדנעמ .ד ייב ירטסימעכ ךא סצאפיסנירפ האר
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 שאה בהל ךא ןיעל הארנו הרוצו ראות םוש ול ןיא שאה דוסי םצע רשאכ הרוצו

 ןעזארדיה םימה דוסי םע ןעשזדיסקא אוה שאה דוסי דחאתהבו .ומע חורה תעונתו

 היהי זא םתוא חולמה חורה דוסיו ןעשזדארדיה םיקלח ינשו ןעשזדיסקא דחא קלח

 רמחה הלגתי זא ז^בראקו ןעשזדירטונ דוסי םע ודחאתי רשאכו .םימ רמחל

 םעמ וב םיברועמ םתגרדמו םבצמ לכב תודוסיה ןמ דחא לכבו .רפעה דוסי ראותב

 שאב רעבי ןעשזדארדיה םימה דוסי רשא עודיכ הבכרהה םדוק ןיב תודוסיה ראשמ

 תודוסיה ןמ דחא לכ הבכרהה רחא אוה ןכ .עימעכה ימכח הזל ושע רשא הנוכמב

 ןאמ לכו .וב לכ דיו לככב ודי תודוסיה ןמ דחא לכ יכ תודוסיה ראש וב ברועמ

 .תולוגס העבראה ןמ תחא הלוגס ראות ולבקי חרכהבו ,רבג םילאד

 הרוצ ול ןיא ןושארה רמוחה ט״כ רמאמ

 לדח תעד ה״כו .הנושארה הגרדמב הלוגס ול ןיאו ראות ול ןיא ןושארה רמחה דא
 וריהטב ופילג דילג (תוכלמה םלוע אוה) אכלמד אתונמרוה שירב (תישארב ׳פ רהז)

 אמלוגב ארטוק ,רוס ןיאד אשירמ ומיתסד םיתס וג קיפנו אתונדרקד אניצוב האלע

 !ידמ דכ ,ללכ ןווג אלו קורי אלו קמוס אלו םכוא אלו רומח אל אקזעב ץיענ

 ןינווג ועבטצא הינימד ועיבנ דח קפנ אניצוב וגב וגל ארהנאל ןינווג דיבע אחישמ

 עדייתא אל היליד אדיוא עקב אלו עקב 5ףום ןיאד אזרד ןימ־יתס וג םותס ,אתתל

 הדוקנ איהה רתב האלע אמיתס ארח הדוקנ ריהנ היתועיקבד וקיחד וגימד דע ,ללכ

 רתא והת ,והת התיה ץראהו (א״ע ז "•ט רד םש) רהזב אוה ןכו ,ללכ עדייתא אל

 דכ ,אנקוידב והיא אתשה ,אנקוידד אזרב לילכתא אלו ,אנקויד אלו ןווג היב תילד

 לדח ורמא דועו (ןושארה רמחה אוה והת) .ללכ אנקויד היל תיל היב ןולכתסי
 היב הוה אלכ ,םימ ולעשב דדמ ימ ('מ היעשי) (ב״ע ׳ל רד תישארב השרפ רהז)

 אלו ודיגנ אלו הוגב ןידילג אימו אפקתי אליחו .אילגתא אלו םיתס אעראב

 ץע רפסב לד לאטיוו םייח יבר ברהו ,אליעלד ארוהנ הלע ריהנאד דע וטשפתא
 רויצ וב רכינ ןיא יכ והת ארקנ ץראה רמח בתכ 'י קרפ ע״יבא רוציק רעש םייח

 םשב הרוצהו רמחה ארקנ שפנה איהש הרוצה הנקש רחאו ,בכרומש דע וניינע המ

 יכ והב ארקנ זאו הרוצו רמחב ,רפע ,םימ ,חור ,שא תודוסי 'דה ווהתנ זאו ,והב

 .והת ארקנ הרוצ ילב דבל ץראה רמח תויהב

 הרוצ ול שי בכרומה רמח ׳ל רמאמ

 .הרוצל םדוק רמוחהש ןיבתו עדת תאזבו ,בתכ 'י ׳פ תירבה רפסב ל״ז א״פרה

 תלעמכ דמחה לע'הרוצה תלעמ איה הבר יכ ,הלעמב רמחל םדוק הרוצה םנמא

 הבסב ול םדוק ןכו ,ררעב אוהש הכרעמב ול םדוק ןכו ,קפס ןיאב רוגה לע שפנה

 'דה ולאו ,בתכ ד״י קרפ םש) .ךפיהב אלו הרוצה תביסב אלא רמחה ארבנ אל יכ

 הרוצו רמוח םיארקנ המהו םהל םדוק םיהלא ארב רשא הרוצו רמחמ ובכרוה תודוסי

 עגרב םהינש יכ םיפוסוליפה ורמאו .ילויה ןוי ןושלב ארקנ רמוחה הזו םינושארה
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 םרט תדחוימ הלוגס ול ןיא יתעד יפל ןארטקעלעחו■ ׳ןושארה רמחה אוה ןארט

 ןאמ לכו סטינויה תמחלמ רחא תחא הלוגס ול היהי זא לועפי רשאכ ךא ,לועפי

 .רבג םילאד

 ןארטקעלעל הלוגס ןיא ח״כ רמאמ

 א וצ ר העונתה הוהתנ הולא ןוצרמ .אוה הנה ןינעה ותוא ראבלו

 רק אוה ביבסמ חרכהבו ל״ז ד״בארה רמא רשאכ םוח דלוי העונתהמו ,בושו

 זעוריכ םוחה לא רוקהו ,רוקה לא דימת טשפתמ םוחה יכ וברעתי ןאשויפ קוחבו

 םוש ול ןיא לועפי םרט ן^רטקעלע ןכל ,שבי םתשלשמו ,חל הוהתי םהינשמ זאו

 הולא קוחב ךא תולוגס העברא ול שי זא המ רמהל היהיו לועפי רשאכ ךא ,הלוגס

 ותלוגס ראות לבקל תולוגס השלשה חירכיו תולוגסה ןמ דחא רבגתי עודי טפשמבו

 םאו שא דוסיל היהי זא םוחה תלוגס רבגי םא תודוסיה ןמ דחאל ראותב היהיו

 רבגי םאו םימ דוסיל היהי תוחילה רבגי םאו חור דוסיל היהי זא רוקה תלוגס רבגי

 תודוסיהו תולוגסה ןארטקעלע הגרדמב אוה רמחהש ןמז לכו .רפעל היהי תשביה

 ורבחתי סנארטקעלעה רשאכ ךא םגו .םדאה ישוחל גשומ אלו לודג םלעהב ןיידע

 םושמ ראות אלו הלוגס אל םדאל ןיידע גשומ אל זא םג טינויל תויהל עודי קוחב

 ןיא ןיב עצוממ אוה רעהטע רשא ורמא עדמה ימכחו ,רעהטע תגרדמב זא אוהש

 .םדאה ישוחל םישגרומ אל ךאו םירכינ אל רעהטעב רשא תודוסיהו תולוגסהו ,שיל

 םדאה שוחל שגרומ היהי רמחה תלוגס זא ,םטאל תויהל סטינויה ודחאתי רשאכו

 .אוהה רמחה דוסיל ראות ןיא ןיידע לבא .חל' רק וא שביו םח ריואה םא ונייה

 לבקי רמחה זא ייזאג רמחל היהיו עלוקאלעמל תויהל םימטאה ופסאתי רשאכ ךא

 םהישעמו םינפואה הארמ לאקזחי רמא רשאכ םלוכל אוה דחא ראות ךא המ ראות

 ינשל דחא דוסי ןיב ןיחבהל לוכי םדאה ךא .ןתעבראל דחא תומדו שישרת !יעכ

 רמחל תויהל סעלוקאלעמה וצבקתי רשאכ ךא .עימעכה ימכחל רשא הנוכמה ידי לע

 םינוש םיפוליחו תונוש תובכרה ידי לעו .םדאה ישוחל שגרומו הארנ רמחה זא לפרע

 ךא עדמה ימכח ובשח רשאכ םימטאה תמכסהב אל ,דחא דוסי ראת ולבקי תולוגסה

 הלוגסה זא רתוי רמחב תחא הלוגס רבגי רשאכ יכ רבג םילאד ןאמ לכו חרכהב

 הל םיקקזנ םלוכו הל רשא רמחה דוסי ראות לבקל תורחאה תולוגסל חירכמ איהה

 אוה דחא תודוסיה ראות ,רפע ,םימ ,חור ,שא רמחל היהיו הלצא םילטבתמו

 םדאה ןיעל םירכינו דחוימ ראות ושיבלי הבכרהה רחא ךאו םתבכרה םרט םלוכל

 דחאתי רשאכ ךא םלענ דימת אוהו םלועל הלגתמ אל םצעב שאה דוסי ,תושיב

 זא תחקלתמה רבד לכב וא זעגב וא ץעב ונייה ןאברק וא ןישזדרטונ דוסי םע

 לבא ויבסמ ול הגנ שאה לעו ,לאקזחי רמא רשא הגונה אוהו שאה בהל הארנ

 דימת חולמה חורה אוה ןכ ומכו ,ןיע הנרושת אלו דימת םלענ אוה שאה דוסי םצע

 םולש השועה אוהו םימה דוסי ןיבו שאה דוסי ןיב םיתניב אוהו .שאה דוסי תא

 ראות םוש ול ןיא תוקירה תמאב יכ םלענ ןכ םג אוה ,לכה תא ארובו םהיניב
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 וצי ןיאו הציוגס מ ןיא אוהה ןושארה רמחהו ,הכרד עדוי םיהלא ךאו יח ליכ ןיעמ

 רמחלי תויהלי תוחתפתהה קוחב לועפי הדוקנה זכרמ רשאכ ךא לועפי םרט ראות

 רפסב בותככ אוהו .דחוימ ראותב רמחה הלגתיו תדחוימ הלוגס ול היהי זא ,המ

 רפסל המדקהב ל״ז ד״בארהו ,חורמ םימו חורמ חור ,םייח םיהלא חור תחא הריצי

 רתכ) ךרבתי םשהמ ךשמנ תואצמנה לכ תליחת יכ תעדל התא ךירצו ,בתכ הריצי

 עפשל שדחתנ העונתה ךותמו ,עודי הצק דע ךלוהו ךשמנ היהו ,עפשה ךשמ (ןוילע

 לגלגתמו ךשמנ ,דיה שאה הנהו ,שא ץוצינה ןמו ,ץוצינ תובהלתה םוחה ןמו .םוח

 םצעב ןושארה רמחה ,םימשל היהנו השקתנ לוגיעה ךותמו ולוגיעב לגעתנש דע

 ןפוא אוהו .רפע ,םימ ,חור ,שא אוהו םינפ העבראב ונל הלגתי ךא דחא אוה

 ןדעמ אצויה רהנה אוה רבכ רהנ לע הבכרמב איבנה לאקזחי האר רשא דחאה

 םילגתמה ,שביו ,חל ,םח ,רק ,רמחה תולוגס אוהו םישאר העבראל דרפתי םשמו

 םהישעמו םינפואה הארמ (,א לאקזחי) םש רמא רשא אוהו םיראות העבראב ןיעל

 הולא יקוח אוה רמחה תולוגס העבראה ,ןתעבראל דהא תומדו שישרת ןיעכ

 לכל תובאה .םהו ,רמחה תולוגס יראות העברא אוה רמחה יראות העבראהו

 עודי קוחב םינוש תובכרה ינפוא ידי לע הוהתי רשא רמחה תולוגסהו םיראותה

 .הולא תמכחל

 םטאל הלוגס ןיא ז״כ ךמאמ

 תולוגסו תוכיאה תודלות םוקמ הז יא תעדל םרקחב םתעדב וקלחנ עדמה ימכח

 הלוגס םוש םטאל ןיא רשא ורמא םהמ (רמחה םטאב םינימאמה םה) רמחה

 תויהל ךשומה הכב ןאשקערטא קוחב םימטאה וצבקתי רשאכ ךא .ודבל תדהוימ

 וז םקחרמו םתברקתה רועיש ידי לע תדחוימ הלוגס םהב דלוי זא .עלוקאלעמל

 .תדחוימ הלוגס ול שי םטא לכ יכ ורמא םימכחהמ םהמו .עודי טפשמ לע וזמ

 םימטאה זא ,עלוקאלעמל תויהל דחאתהל ךשומה הכ קוחב םימטאה וצבקתי רשאכו

 תלוגס ולבקי חרכהב זאו ,רבג םילאד ןאמ לכו הז םע הז סעימעכ תמחלמ ומחלי

 תמכסהו האוושהה ידי לע השדח הלוגס ולבקיו םהיניב הרשפ ושעי וא ,חצנמה

 אוהש םושמ ןושארה רמחל םטאה תא ובשח םהה םימכחה .עודי טפשמ יפל םלוכ

 שרדש המ והעידוא םטאה תומכ ןוימד ארוק,דל תתל ןעמלו דאמ קדה ןמ קד

 יד ןיא סקיזיפ לעקיטאמעטאמ ךא ראסעפארפ דראשטיר .ס םייראה ראסעפארפ

 לדוגש לאה ןאטסוה יד טא וידימלתל רמא אוהו אינייווליסנעפ ךא יטיסראווינוי

 רמא דועו ,המדאה רודכ דגנכ םינעט רודכה תומכ לדוגכ ךרעל אוה םטאה תומכ

 לכ הזל ךרצנ היהיש ,םימ לש תחא הפטב אצמנ םימטא המכ תעדל וצרי םאש

 15000.000,00 יצחו ןאיליב א ךרעל אוהו וננקזבו ונירענב םישנו םישנא ץרא יבשוי

 הפטב רשא םימטאה תונמל םהל ךרצנ היהי דחא םטא עגר לכ ונמי רשאכ םהו

 םטאה רשא ורמא עדמה ימכחמ םיבר ךא ,הנש ףלא םישימח ךרעל םימ לש תחא

 ־קעקעהו ןארטקעלע תפיסא אוה טינויהו סטינוי ץוביק ךא ,ןושארה רמח וניא אוה
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 םנמאו ׳המצע ינפב העונת םהמ דחא לכל בייחתי ויתולכשה ךותמ יכ ןתלחתב

 תדחייתמה תבהלשכ רקיע לכ יוניש וב ןיא הושה תודחאב ןוילע רתכ תבסב

 תבהלשה עונת תכלל חורה המש היהי רשא םוקמ לאו ,תוארמ המכ הב שיו תלחגב

 ונממ לשלתשי אלו אוה דיחי ןודא יכ תלחגה תביסב הז ןיאו תווווצקה ןמ דחאל

 דחא ינפלו ,ול תיכפה העונת בייחתיש ינש ול ןיאו הטושפ הדיחי העונת אלא

 יכ ,דחא ינפל אוהש אצמנ רפסמ וילע רמול ךייש ןיאש תוליעה תוליע אוהש
* 

 .רפסמ לבל דוסי אוה■ (ןוצרה) ןוי5ע רתכ אוהש דחאה

 טלחהב תאיצמב אצמנ וניא רמחה ה״כ רמאמ
 ו

 אצמנ וניא רמחה םצע רשא עמשנ םלועה רמח ןינעב םדוק בותכה לכמ

 ידי לע םדאה !יעל הארנו גשומה המ רמחל היהו תואיצמה ירשפא אוהו טלחהב

 ןוצרה תודלות אתונדרקד אניצוב אוהו לעופה לכש תודלות בושו אוצר העונתה

 יקוח ידי לע השענה תובכרה יפוליחו תונוש תובס ידי לעו .הולאה תבשחמב

 יכ ונניאו ןיא אוה תמאב לבא ,שי אוהש ונל הארנו םשגה רמח הוהתנ הולא

 םלועש םושמ אוהו .רקשה םלוע הזה םלועל ל״זה וארק קדצבו ,םיהלא ותוא הקל

 אצמנו שי אוה רשא ונל הארנ ךא טלחהב אצמנ שי וניא דספהו היוה םלוע הזה

 ־פער זעלנ גניקול א ןיא) הארמב םירבדה לצ םיאור ונחנא רשא אוהו תואיצמב

 רמחה יכ ןיא ותיוהו ןיא ורוסי םלועה רמח ןכ .ןיאו לצ ךא אוהש ונעדיו (ןאשקעל

 הזו עגרו עגר לכב הרוצ שבולו הרוצ טשופ ךא תחא עגר ךא ותיוהב דמוע וניא

 ןיאו ונל אוה דחא ונל תולגנהו 'הל תורתסנה ,םילגר ול ןיא רקש ורמאש אוה

 םיטרפו ןיא אוה לבה שוריפ .לבה לכה ,תלהק רמא םילבה לבה .המ דע עדוי ונתא

 תואיצמב אצמנ שי רבד ןיא יכ ,ןיא לכה ׳לבה לכה יכ ,םילבה אוה םיבר םילבגומ

 ץראב דחא ןפוא אוה הזה םלוע ,רישעה םלוע אוהו .דספהו היוה םלועב טלחהב

 היהי רשאכ םהישעמו םהיארמו ('א לאקזחי) הבכרמב איבנה לאקזחי האר רשא

 .ושארב ופוסו ופוסב ושאר ינזאב לגלגה ארוק םהל םינפואל .ןפואה ךותב ןפואה

 תבכרהו תישארב השעמ לכ הז .תילכת ןיא הלחת ןיא .תירחא ןיאו ,תישאר !י$

 .םאולמו תומלועה לכ

 רמחה תוכיא
 .ןתעבאר דחא תומדו שישרת ןיעכ םהישעמו םינפואה הארמ

 .(׳א ?אקזחי)

 ןושארה רמחל הלוגס ןיא ו״כ רמאמ

 אצמנו קולחל ןיא רשא סירטעמאעג הדוקנה איה יתרמא רשאכ ןושארה רמחה

 המלענו הולא תמכה תודלות איה ,יטרפ היוהל דוסיו זכרמ איהו לכשה תגשהב
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 ןימימ רודכה תיצחמ תעונת רשא הארת זא ךינפ צומ זכרמהו ונפוא צע בבוס

 םג ,הצעמצ הטמצמ בוסי צאמשמ רודכה תיצחמ תעונתו׳ ,הטמצ הצעמצמ בוסי

 תיצחמ תעונתו .ןימיצ צאמשמ בוסי הצעמצמ רודכה תיצחמ תעונת רשא הארת

 קפואה צומ בציתתו ךדמעמ רצחת רשאכו ,צאמשצ ןימימ בוסי הטמצמ רודכה

 ןימימ םינפצ ויה רשא תא םא יכ ופצחי אצ תועונתה זא ,דגנכש ינשה דצמ

 דצה ןמ דומעת רשאכ ךפ י חצ ךא ,ינשה דצמ םג ויהי ןכ הטמצ הצעמצמו צאמשצ

 דומעת םאו הצעמצ הטמצמ רודכה צכב תחא העונת הארת זא רודכה צש דחא

 דומעת םאו הטמצ הצעמצמ רודכה צכב תחא העונת הארת זא ינשה דצ צומ דגנמ

 םושמ אוהו .הטמצ הצעמצמ רודכה צכב תחא העונת הארת זא ינשה דצ צומ דגנמ

 תבבוסה העונתהו תבבוסה העונתב תרדענ אצ בושו■ אוצר הנושארה העונתש

 םדאה ןיע זא תוזירזב בוסי רודכה םא ךא .טאצ בוסי רודכהש ןמז צכ ןיעצ הארי

 תעונת ןיעצ הארי םא יכ .הטמו הצעמ צאמשו ןימי תונושה תועונתה ןיחבי אצ

 תביס םצעב איהש םשכ בושו אוצר הנושארה העונתה ,קזבה הארמכ בושו אוצר

 צכ תביסו תבבוסה תעונת תבס איה ןכ ,םדוק יתרמא רשאכ ןושארה רמח תיוה

 איצונ קדצב ןכצ ,םצועה צכב םשגה רמח בכרנו השענ םדי צע רשא תועונתה

 רוקמו בא אוה צעופה צכש תודצות בושו אוצר הנושארה העונתה רשא טפשמ

 ,שריפ ,םהינשו ,בכרומה רמח תיוה תבס תועונתה צכ תבסו ןושארה רמח תיוהצ

 דימתו ,בכרומה רמחמ םירדענ אצ בושו אוצר הנושארה העונתהו ןושארה רמחה

 ןכ תודוסיהמ רדענ אצ ןושארה רמחה רשא עודיכ ,דספהו היוה םצועב םיאצמנ

 אוה אוה יכ ,תונוש תועונתה צכמ הרדענ אצ בושו אוצר הנושארה העונתה

 דוסיו .צעופה צכש תודצות אוה דחא ןושארה רמחו בושו אוצר הנשארה העונתה

 העונת הנוכמ תושעצ םהימי צכ וצמע קינכעטה ימכחמ םיבר .םצועה צכ ןינבצ

 העונתה רשא ובשח םהש םושמ ,םדיב הצע אצו ןאישאמ צאוטעפערעפ תידימת

 אוה צעופה צכשו ,העונתה תודצות איה רמחה תמאב צבא רמחה תודצות איה

 ויצע איבנה צאקזחי הארש אוה הזו ,בושו אוצר תעונתב םצועה רמח עינמה

 .בושו אוצי תויחהו (׳א צאקזחי) הבכרמב םוצשה

 הנושארה העונתה אוה ןושארה רמה ד״כ רמאמ

 הוצא ןוצרמ רצונה תחא העונת אוה בושו אוצר הנושארה העונתה תמאבו

 םידגנתמ תועונתכ ונצ הארנה בושו אוצר העונתהו ,דהא ונוצרו דחא אוה רשא

 רוס ןיאצ הטמו הצעמ צאמשו ןימי ןיאש םושמ םיהצאצ אצ צבא ונדצמ ךא אוה

 ימכח ורמא רשא םוצמצה תניחב אוהו .ודובכ ץראה צכ אצמ יכ אוה ךורב

 ,בתכ ׳ח הנשמ ׳א קרפ הריצי רפסצ ושוריפב צ״ז ד״בארה .היוהה תישארב הצבקה

 העונת צכ יכ ,הנשב ותצחתב ןפוס ץוענ המ יצב תוריפס רשע םישרפמ שיו

 אוהש דחא חכמ םצוכ וזמ וז תונוש תועונת ינימ הרשע הנהו ,ויצא צשצתשת



 בוטר אוצר תעונת אוה ןושארה רמות ג "כ רמאמ צ<נ0

 ,האלהו ונממ טשפתמ חורהו בלה רוקמל בשהנ הצירב אלא ,לוטיב היה זא יכ

 ןכו .בלל םהמ חורה טשפתיו ןמצע תווצקב רוקמל ומב חורה קזחתי הבושתבו

 רתכ תגרדמל תרזוח דימ הפוסבו תטשפתמ הראה יכ תוריפסב שממ שי ויז העונת

 ודריו רתכ אוה היהי ץוילעה לא תינש עיגהבו תונושארל ונממ תוגרדמה םיבשו

 .רחאה הצק לא ךלוה יכ הצק םוש לע דומעל רשפא יא דימתש אצמנו ,תוגרדמה

 אוצרה ןינע אוהו .וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמ ויהש בקעיד םלוסה דוס והזו

 םא יכ םיעיגמ םניא רוסל םעיגהב תורואמהש אצמנו ,דימת אצמנה הזה בושו

 םיאצויה םינוקיתה לכב טרפב ןכו תוריפס רשעב ללכב והזו ,שארה דוסב םימלענ

 םשמו המותס איה השרשב האמיתס המכחה ןאכב ומכ אוהו ,ןמצע תוריפסה ןמ

 רמאת םאו .םלעהל םירזוח םפוסבו הטמל םיטשפתמו יוליגה דוסב ןינמינה ןיאצוי

 אצמנ ןכלו ,תרחאה אצורב םילגתמו םירזוח דימ ירהש תמא וניא ,ךכ ודמעיש

 תמחמ םותס וניא דימו שרושה דוסב םותסו .הארנ וניא דימו הארנ אוהש

 לכל שרושה איהש .ותומצעב ןכש לכו ילש םינוקיתב והז הנחוי ,תבבוסה העונתה

 טלושה שרושה דוס אוה הז לכ הנה יכ .ומצע רוס ןיאה ןמ אצוי אוהו תורואמה

 .םיפנעה לע בלבש חורה ומכ םיפנע לע

 בושז אוצר תעונת אוה ןושארה דמח ג״כ רמאמ

 ־ערעפה רשא עודיכ תבבוסה העונת דלונ בושו אוצר הנושארה העונתה ןמו

 תא םילשהל הנוכמה ךותב םינפואה בבסמה אוה תועש הרומ תנוכמב לעקידנעפ

 ־ירטקעלע וא זעג וא רפמאד הכב םילעופה םינוש תונוכמ לכב אוה ןכו ,ותילכת

 ימכחל עודיכ תבבוסה העונתל הבסה איהו בושו אוצר איה העונתה תישאר .יטיס

 תמשנב בושו אוצר איה הנושארה העונתה םייחה יפוג תנוכמב אוה ןכו ,קינבעטה

 תוינוציחו תוימינפ תולועפ םייחה רוגב תולועפה לכל הביסה איהו רוגב חורה

 האירבה תישארב היה ןכ .םלועה לכב אוה ןכו .רוגה ותוא םייקלו קזחלו לדגל

 העונת תביס היה בושו אוצר העונתה האירבה תישארב ,האירבה רחא אוה ןכו

 חור שא תודוסיל ויהיו .שביו ,הל ,רוק ,םוח השענ תבבוסה העונתה ןמו תבבוסה

 םשג רמח השענ תודוסיה תובכרה ידי לעו .ומוקמב דוע ראבא רשאכ רפע םימ

 בושו אוצרב ,דימת דימתי אוהה טפשמה האירבה רחא ןכו ,םלועה לכב אצמנה

 תניחבב בושו אוצר העונת איה םצעב תבבוסה העונת תמאבו ,דספהו■ היוה םלועב

 רשא הדוקנו הדוקנ לכ יכ .דחי םילעפ בושו אוצר םיבר תועונת הארנו תוטשפתה

 הדוקנה זא לאמשל ןימימ ביסת תהא הדוקנ רשאכ ופיקה דע זכרמה ןמ רודכב

 העונת ןכל ,ומצע עגרה ותואב ןימיל לאמשמ בוסת רודכה ותואב הדגנכ רשא

 תניחבב םצעב בושו אוצר תעונת איה איה בושו אוצר העונתה תודלות תבבוסה

 העונתהו רודכה תא תבבוסה תעונתמ רוסת אל הנשארה העונתהו ,תוטשפתה

 ריואב רודכ םישת םא לשמל אוהו ,רודכב םיפלחתמ םיארנ ךא םא רלחי אל םצעב
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 ךמענו וויטיזאפ אוהו תוהכ ינשכ ונא הארנ ךא ,זיפקא ראבא רשאכ דחא הכ אוה

 עיפשמ םשב םתוא וארק לארשי ימכחו ,םזיטענגאמבו יטיסירטקעלעב הארנה וויט

 אבקונו ארכוד םאו בא םשב ןכ םג םתוא וארק הלבקה ימכחו ,לולעו הלע ♦לבקמו

 קכ ןינב הנבנ םהילעש םידומע ינש שריפ ןילפק ינש ןופלרנסו ןירטטמ םג

 יכ עד ,הרובג םימורמב בתכ רפש ירמאב ל״ז יולה ה״נ יבר ברה ,תומלועה

 םימשה ןכו ,הרובגו דסחמ לולכ תראפתה יכ לע ןכ ארקנש ונרמא רבכ םימשה

 !ינע לע קר ונינב םצע לע אל לבא םימשל יוניכ ןכ םג םימורמ םנמא ,םימושא

 לכש דחא הכ ,ומלועב אוה ךורב שודקה ארב תוהכ ינש יכ אוהו .ותוממורתה

 ,ףוס ילב דע רתויו רתוי דוע םשגתהל ונייה הטמ "תדרל ונוצרו וקשח ותמגמ

 קבדהלו תוימשגה ריסהל ועבטו וקשח לכש ונייה הלעמל תולעתהל דחא הכו

 םייקתי הז ידי לע דחי םיברועמ תוהכה ינשש תמחמו .תילכת ילב דע תוינחורב

 איה הלועה םדאה חור יכ ,המהבה חורו םדאה חור דוס אוהו ,ודמעמב םלועה

 חור הנהו .הטמל איה תדרויה המהבה חורו .רועיש ילב הלוע איה דימתש הלעמל

 ,ץראה תואבצל םימשה ימרג ןיבש לדבההו .םמורתמש םימורמ ארקנה אוה הלועה

 ןכלו םדאה■ חורל םיטונ םימשה ימרגו המהבה חורל רתוי םיטונ ץראה תואבצ יכ

 החונמ םהל ןיא םיארבנה לכ יכ ,ןוכשי םימורמ אוהו דוס והזו ,םימורמ ארקנ

 דימת אוהו ךרבתי ולצא קבדתהל אוה םתקושת ףוסו הלעמלב קבדתהל םקשח דצמ

 /ה םלועל םורמ ההא והזו וגישהל רשפא יא יכ ,םימורמב

 שי וניאו שי ןושארה דמח ב״כ רמאמ

 אוצר ןינע שריפו ,בתכ ב״ע 'נ ףד םורמב רידאב ל״ז וטאצול ח״מ יבר ברהו

 תיזחתא ארדאב רהזב םולשה וילע יאחוי ןב ןועמש יבר רמאש המ אוהו ,בושו

 המ אוהו .דואמ לודג דוס תמאב אוה הזו רמאו ,םיתס אלו םיתס ,תיזחתא אלו

 ורמאיו וכליו םיקרב חלשתה ביתכ ןכו .קזבה הארמכ בושו אוצד תויחהו בותכש

 ןיאצוי ךכ תורואמהש תמאה ךא .רהזב רכזנה יטמ אלו יטמ דוס אוהו■ ,יננה ךל

 רתויה הגרדמה ותויה ינפמ אוה ןושארה רתכה תויהב יכ ןינעהו ,קרב ךרדכ

 ךירצ היה הנה םיעיגמשכו ,תוכלמה דע םירבדה םיטשפתמו ףוס ןיאה לא הבורק

 תרזוחו הכב םש הלגתמו אוה■ ךורב ףוס ןיאה רזוח דימ ךא ,הלוגמ רתוי תויהל

 לכב דימת תאצמנ בושו אוצר העונתה והזו .תוכלמ רתכו רתכ תגרדמב תוכלמה

 יכ .ןכ םג םידרפנה לכו תוריאמה לכל תודיריהו תוילעה לכ השוע הזו תורואמה

 הורה תועונת שממ והזו ,םלוכ םילוע הבושה ךרדבו םלוכ םידרוי הצירה ךרדב

 .ונממ םיבשו םיה לא םיכלוה םילחנה דוס אוהו ,וילא םהמו ןידיגל בלה ןמ הלועה

 חינמ אוה םגו ,בלב םצמצתמ ומכ אוהש אלא ףוגה לכב אצמנ חורה תמאב יכ

 הלגתמה ךרבתי ףוס ןיאה ומכ שממ והזו• .וידיגב יללכ יוליג אלו טרפ יוליג ונממ

 ,ףסאנ וניאש אוה תמאה לבא ,ףסאנו יוליגה רזוחו ותלועפב לבגומ יטרפ יוליג
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 היא םירמואו םיבאוש םלוכו ,םלוכמ ןימטהו םיתס הלעמלו תמלוע ןתואמ םתס

 זוגא תע לא רמאק יאמ יזה את .ומוקממ 'ה דובכ ךורב ,ותוכלמ דובכ םוקמ

 אציו אתעצי בירקמו תיחנד ןאמכ ,זוגא תנג ציא אציא ביתכ אצי זוגא תנגב ,יתדרי

 ,זוגאה ךותבש המ אזח אציד ןכש ציכו .הנגצי אציא זוגאצי בירק אלד ןכש לכ ,הב לייע

 יתדריו יתברק הצוח אוהש הנגל רמולכ ,יתיאר רמא אלו תוארל רמאד ןכש לכו

 ןב ןנחוי יבר רמא דועו .(םש) הצוח איהש הנגה וליפא הארש רמא אלו .תוארל

 ,אוה ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ אל היב ביתכד ארבג אוהה רעטצנ .רמכ יאכז

 אנ ינארה ביתכד ,אתושר היל תיבהיתיא אלו הימק אשמשמד אשמש דח יזחמל

 רש ןורטטמ אוהו לא דובכ היב ביתכד אוה יאכז ןב ןנחוי יבר רמא ,ךדובכ תא

 ןיעברא היפוג אמחה ןויכ רבס השמ אלא ,אד ימחמל השמ לאש ךאיהו .םינפה

 יאדכד רבס ,אליעלד אירלקפסאמ ןוזינ יוהו ותשו לכא אלד !יליל ןיעבראו ןימוי

 ,הייפאד היראמ אוה ,ינפ תא תוארל לכות אל היל ביתא המו .אד לאשימל אוה

 םדאה ינארי אל יכ רמאנש המ םייקל היתמשנ היפנד דע אתושר היל ביהי אלו

 ,ןוילעה עיקרה אוה ינשב ארבנש עיקר יאה ןנחוי יבר רמא (א״ע 'י ךד םש) .יחו

 חרקה ןיעכ עיקר היחה ישאר לע תומדו ביתכד ,םיתעב קיספמה דוגרפה אוה אנתו

 םלוכו ,םיבבוס םניאשו םיבבוסה םיעיקרה ראש לכ השענ עיקרה הזמו ,ארונה

 עיקרל םיהלא ארקיו ביתכד ,םימש ול ארקו עיקר ול ארקו ,עיקרה הזב םיקודא

 .ונממ ווהתנש לע םימש

 ןושארה רמוה הז ךונח א "כ רמאמ

 אדו ת״יש א״רב תישארב ל״זח ורמא (א״ע ז״טק ךד) שדח רהז םינוקתבו

 ךונח ,ךונח תא דלתו רהתו ותשא תא ןיק עדיו רמתא היילעו ,'וכו ןורטטמ

 (ערה תודלות ונממו בכרומה רמח אוה) שיבל אכוניח ערה רצי אדו ןיקד ארטסמ

 ךלהתיו היב רמתאו ,בטל אכוניח .בוט רצי והיאד שונאד ארטסמ ךונח תיאו

 ךפהנד ךונח אדו (ןושארה רמח אד) ,םיהלא ותא חקל יכ ונניאו םיהלאה תא ךונח

 לכ וסחייתא ןמתמש שונא ,שונא ,תש ,םדא ,ןוניא אתלתו ,שא ידיפלל הירשב

 ךפהנד ןורטטמ והיא שונאמ קפנד ךונח ,'ה םשב אורקל לחוה זא ,ד״הה ?ירד

 א״וצר בושו אוצר תויחהו רמתא והייוורת לעו .לאירונ והיאו שא ידיפלל ,דירשב

 ב״ושו ,לאירונ אירטמיגב אוצר) .ןבשוחב יקלס יכה .ןורטטמ ב״ושו ,לאירונ אד

 והייוורת לעו בתכ םש םיטוקיל תוהגהב ל״ז א״רגהו .(ןורמטמ הלוע תויתואה םע

 שבלתמ ובש ט״טמ אוה הנושארה הניחבו ,לאירונו ט״טמ ןיגרד ןירת רמול הצר

 ורמאש והזו ,הנורחאה הניחב אוה לאירונו .עודיכ קיתע לכ ומכ האירבב ׳ה םש

 ,ריתעש ט״טמד ארטסב בושו וגישהל ןיצר לאירונד ארטסבש ,בושו אוצר תויחהו

 .עדייתא אלד אשיר ארקנ

 תוחכ ינשכ הארנ ,לעופה לכש תודלות אוה בושו אוצר הנושארה העונתה

 תמאב לבא קחודה הכו ךשומה חכ אוהו הדוקנה זכרמב דחא אשונב םידגנתמו
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 חנו רמה ט״י רמאמ

 ,העונתו רמח וא ,חכו המח .םינפ ינשב הלגתמ שיה רשא ורמא עדמה ימכח

 ידי לעו ,ןושארה רמח םצע אוה רסאמ רמח דחא ןפוא ,ן*יש$מ דנא ראמאמ

 לכה ;השענו בכרנ םהמו .סטנעמעלע תודוסיה וב הוהתנ םיעודי םיטפשמו םיקוח

 .םדאה ישוחב שגרומו הארנה רבד אוהו יימשג רבד לכ שריפ .םלועה םורב אצמנה

 ןפוא .ריואב םוקמ אלמי רשא רבד רמאלכ ,לקשמו הרמ ול שי רשא רבד רמאלכ

 םה םזיטענגאמו יסירטקעלע ,םוח ,רוא אוה ,ןאישאמ העונת וא חכ אוה ינשה

 ואלמי הלאה םירבדה יכ גשוי אל ךא .אצמנב אוה רשא ונל םיעודיה םירבדה

 .אוה המ רמחה תא תעדל ושרדו ורקח רשאכ םהה םימכחהו ,ריואב המ םוקמ

 אוה םלועב רשא רמח לכ ךא ,טקאפמאק דחא שוג רמח םוש ןיא רשא ואצמיו

 .םימטא תפיסא אוה סעלוקאלעמהו .םינוש תודוסימ סעלוקאלעמ תרבחמ הוהתנ

 ,םדמעמו םנויבצ לכבו .סנארטקעלע ץוביק אוה טינויהו .סטינוי תדוגא אוה םטאהו

 הז םיבבסמו דימת ועעונתי בכרומ רמח וא סעלוקאלעמ וא םימטא וא סטינוי םא

 םהמ ןארטקעלע הז המו .תחא עגר ךא ועגרי אלו וחוני אלו הז לע הזו הז םע

 םהירבד תא ורתס םימכחה ןכ לע .עיגרענע חכ אוהש ורמא םהמו ,ועדי אלש ורמא

 ןארטקעלעה רשא וחיכוה ךכ רחאו ,חכ ךא רמח וניא ןארטקעלע רשא םדוק םרמאב

 רשא תעדל יתיארהו רחא םוקמב ןינעה ותואמ יתבתכ רבכו .םצעב רמח אוה

 ןארטקעלעהו .המ רמח אוה זא לועפי רשאכ ךא ,חכ אוה לועפי םרט ןארטקעלע

 .ילעפ םרט גשומ וניאו לבגומ וניא לעופב הולא תרובגו חכ תולגתה ראות אוה

 אוה יכ גשומו לבגומ אוה זאו המ רמח אוה םצעב הלועפה זא לועפי רשאכ ךא

 תולגתה אוה רמחה ןכל המ רמחל תויהל ותבס איה ותעונת שוריפ ותלועפו• ,שי

 הוהמה לעופה לכש אוה רמחה תולגתה תלחתה שריפ ,הולא ןוצר תרובגו חכ ראות

 ,םלוע לש רש ל״זח וארק לעופה לכשו .בושו אוצר תעונת אוה הנושארה העונתה

 .ןורטטמ םשב ןכ םג ותוא וארקו

 ודובכ םוקמ היא 'כ רמאמ

 יבר (ב״ע 'ט ףד תישארב השרפ שדח רהז) םלענה שרדמב ל״זח ורמאו

 ,אוה יאמ ינשב ירבתאד עיקר יאה ול רמא .יאכז ןב ןנחוי יברל לאש רזעילא

 היב רחבו הידי תוחת הנוממ אוה ךירב אשדוק ארבד אוה האליע אזר ול רמא

 יפ לע ףא .ינשב בוט יכ רמאנ אל אנינע אוהה ןיגבו .אימש יליח לכ לע היטלשו

 ארקיו וביט תילד אמלע לכל האזחאל הידי תוהת אלכד היל תיא הריתי אנטלושד

 ןנחוי יבר רמא דועו ,(םש) ,הידוחלב אוה ךירב אשדוקב אלא אתואגוי אנוקרפו

 הארש המ והז .לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תנג לא ביתכד יאמ יאכז ןב

 תובבר לכמ ומתסו אוה ךורב שודקה וארבש ינשב ארבנש עיקרה ותואב לאקזחי

 ורדה רקיו .ונממ םמתס אוה ךירב אשדוק אהב ףיסכד תומלועה ןתואו ,ולש שדוק
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 םיארבנה תוימשג וניניעל הארנ ןכאו .םתוא הוהמה 'ה חור אוהש רוקמה תא ללכ

 .ורוקמב וניאשכ רומג שי שמשה רוא הארנש ומכ רומג שי םהש םשממו םרמוחו

 םלוג ןושארה רמח ח״י רמאמ

 .השע רשא לכ תא םיהלא אריו ,בתכ הריצי רפסל ותמדקהב ל״ז ד״בארה

 הכל אשונ אוהו יוצמ דחא רמוח שי יכ .םייתלאה םיפוסוליפה תמכחב עדונ רבכו

 ראש תואיצמכ וניא אוהה רמוחה תואיצמו ,ילויה ןוי !ושלב ארקנה אוהו תודוסי 'ד

 חכבסיוצמסהו .םיכרד 'במ תחא לע םיאצמנ םה םיאצמנה ראש תואצמ יכ םיאצמנה

 המחהש ףא .ומוי ןב דליל םינישה וא .המחב תליבשה תואיצמכ לשמ רבד לע

 לא הזת חכה ןמ תאצל ןה םידיתע ,םיניש לעב ומוי ןב אלו תלובש וניא התע

 רמחה לבא .ןושארה• חכ םהילעמ רס לעופה לא חכה ןמ ואצי רשאכו .לעופה

 ןמ ןמז היה אלו ,תודוסי 'ד חכב שובל תויהלמ רס אל ילויהה רמול הצר רכזנה

 הכב אל וניאש אוהה רמוחה לע ורמא ןכלו ,ונממ תודוסיה חכ ורדעיש םינמזה

 אוהו ,;לעופבש המ ןיבו חכבש המ ןיב ותואיצמב עצוממ אוה ךא לעופב אלו

 םלוכ ואצמנ אל הטמלו ןוילע רתכמ םיאצמנה לכו .םיאצמנה לכ תישארו תלחתה

 יכ דספהו היוה ןידב אלו ףוליח ינב ןידב רבוע וניאו ,ותואיצמ תתימאמ אלא

 .ךיניע ואר ימלג רמאנש .םלוג םיאיבנה ןושלב ארקנו תואיצמה תישאר אוה

 לכ לבקל ןכומ אוה ךא הרוצ ילבמ םלוג ןיעכ אוה יכ ד״ויה המכח םלג שריפ

 (תראפת) רפסו (המכח) רפס שוריפ ,ובתכי םלוכ ךרפס לעו ךיניע ואר ,תורוצה

 םינוילע השעמ לכ רייוציו בתכי הב ד״ויה רמול הצר המכחה יכ (תרטע) רופיסו

 .הטמלו הניבה ןמ השעמה ימי תשש םה .םהב דחא אל ורצוי םימי .םינותחתו

 השש ירה ,םימשב לכ יכ דוההו חצנתו תראפתהו הרובגהו הלודגה 'ה ךל רמאנש

 םויל הכאלמ לעפ תומשה ולאמ דחא לכ שוריפ תישארב ימי תששב ולעפש תומש

 אלו שריפ .ןערק ואוב ולו 'אב בותכ אלו שריפ .םהב דחא אלו .םלוכ ןכו דחא

 לעו ןוילע רתכמ אובי לכהש שוריפ .םהב דחיתמ אוה יכ םהב דהא ןוילע רתכ

 ולע רשא םירוציה לכ תויהלו .םהמ רמא אלו םהב רמא ךכיפל .לכה השעי ודי

 ןינבה תרוצכ לשמ רבד לע .ךרבתי רצויה תמכחב ורייטצנ ןוילע רתכ תבשחמב

 תוארקנ ךכיפל .תילכתה אוה אוהו הרוצה אוה אוהו .לעופה אוה אוה יכ יאנבב

 וב יכ םיהלא ארב תישארב רמאנש .םיהלא םשב ותמכחב תורייוצמה תוהכה לכ

 .בורקב הרשע ןוסכלאל בבוסה וקה רפסמב םינשו םישלש תוחכה לכ ורייטצנ

 (הניבה ךותבש תראפת) 'ה תיב יכ רמאנ הרוצה דוס רבד לע תעדל התא ךירצו

 ונממ םלועב ורייטצנש תורוצה לכ יכ תורוצה רשק שריפ ,ק״טרוצ 'נ ןכלו

 אלש (הניב) םיהלא תמכחב ורייטצנ הנה ירמא יכ ךשפנב דאמ רהזהו .ורייטצנ

 .סחו הלילח ,תלעה תלעב ישפנ חכ שיש רמול ךתעד לע הלעי
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 לכמ .ללכ הדוקנ אלו תוא אל םש ךייש ןיאש ךא .תחא הדוקנ ובש תישארב

 ושרושל םג זמורש קר .האמיתס אחומ תוליצאד המכחב הטמל אוה ורקיע םוקמ

 ארח הדוקנ ריהנ היתועיקבד וקיחד ונימד דע רמאש המ והזו .הלעמל הלעמל

 עדייתא אל הדוקנ איהה רתב רמאש והזו ,ללכ הגשה םוש ונל ןיא רתויו .אמיתס

 הבשחמה תישאר לע זמרו רמול הצרו ,אלכל האמדק רמאמ תישארב והזו .ללכ

 .ןוצרהו

 ןיא אוה שי ז״י רמאמ

 םירבדה ירחא הנהו ,בתכ 'ג קרפ 'ב קלח םירמא יטוקלב ל״ז ז״ש יבר ברה

 תמאב אוה שיו ארבנ לכש ךיא ורושאל ןיבי רבד לע ליכשמ לכ הלאה תמאהו

 דימת ותוא הוהמה לעפנבש ויפ חורו לעופה הכ יבגל שממ ספאו ןיאל בשחנ

 תמחמ והז תושממו שיל ונל הארנ לעפנו ארבנ לכש המו .שיל שממ ןיאמ ואיצומו

 ולא לבא .ארבנבש ויפ חורו 'ה הכ תא רשב יניעב םיאורו םיגישמ ונא ןיאש

 אצוממ וב עפושה ארבנ לכבש תוינחורו תויחה תא גישהלו תוארל ןיעל תושר הנתינ

 יכ .וניניעל ללכ הארנ ושממו ורמוהו ארבנה תוימשג היה אל ,ויפ חורו 'ה יפ

 תוינחורה ידעלבמש רחאמ ובש תוינחורהו תויחה יבגל שממ תואיצמב לטב אוה

 וילע עפושה תוינחורהו ,שממ תישארב ימי תשש םדוק ומכ שממ ספאו ןיא היה

 ,ותוא הוהמו שיל ספאו ןיאמ דימת איצומה ודבל אוה ויפ חורו 'ה יפ אצוממ

 אוהש םירדלו ץראל ריאמה שמשה רוא אוה הזל לשמהו ,תמאב תעלב ספא ןכ םא

 .םלועה ללחבו ץראה לע ריאמ לכ ןיעל הארנו שמשה רוגמ טשפתמה רואו ויז

 םימשבש ומצע שמשה רודכ רמוהו ףוגב ןכ םג ונשי הזה ויזו רואש טושפ הז הנהו

 םשש קר .שממ ומוקמב ריאהל לכויש ןכש לכ ,ךכ לכ קוחרמל ריאמו טשפתמ םאש

 רודכ רוג יבגל תואיצמב שממ לטב יכ ,שממ ספאו ןיאל הזה ויזה בשחנ ומוקמב

 רונמ הריאמ הראה קר וניא הזה רואהו ויזהש ,הזה ויזהו רואה רוקמ אוהש שמשה

 ךוג ןאכ ןיאש .ץראה לעו םימשה לכ תחת םלוע ללחב קר שמשה רודכ םצעו

 לפונו .לכ ןיעל שממ שיל הזה ויזהו רואה ןאכ הארנ תואיצמב שמשה רודכ

 וילע לפונ ןיא שמשה רוגב ורוקמב אוהשכ ןכ וניאשמ .תחאב שי םש ןאכ וילע

 ריאמ ןיאש ,שממ ספאו ןיאל םש אוה תמאב יכ .ספאו ןיא םש קר .ללכ שי םש

 שממ הלאה םירבדכו .תעלב ספאו ריאמה שמשה רוג אוהש ודבל ורוקמ קר םש

 םהילע עפושה ויפ חורמ יהלאה עפש יבגל םיאורבה לככ םה םמלצכ םתומדב

 עפשה ןמ טשפמת ויזו רוא ומכ קר םניא םמצע םהו .םרוקמ אוהו־ םתוא הוהמו

 תואיצמב םילטב םה ןכלו ,שיל ןיאמ םאיצומו םכותב שבלתמו עפושה 'ה חורו

 ארקנ וניאו שממ ספאו ןיאל בשחנו תואיצמב לטבש שמשה רוא ומכ םרוקמ יבגל

 םיאורבה לכ ךכ .ורוקמ םש ןיאש םימשה תחת קר .ורוקמב אוהשכ ללכ שי םש

 םיגישמו םיאור ונא ןיאש ונלש רשב יניעל אלא ללכ שי םש םהילע לפונ ןיא
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 םש לבא .םלועה רויצו םדא תומד רודיסו םיפוצרפ ןינע ליחתה םשמש תוליצאב

 אל ןכלו .דבל האירבה שרוש אלא םיארבנה תגהנה יפל וניא םישרשה שרושב

 רחא רמאו .ולא םינווג 'ד זאכ ריכזה ןכלו .ללכ ןווג ןינע םוש םש סחייל ךייש

 רתכ תניחב ,תויתוא 'דה לכ ללכ אוהש דוי לש וצוק דגנ אוה ללכ ןווג אלו ךכ

 /וכז ,תודוסי 'דה לכ שרוש אוהש ילויה רמוח דגנו ףוצרפה ליש

 זכרמה תדוקנ ז״ס רמאמ

 אלד אשירו ,םש היזחאד עדייתא אלד אשירד ארוהנ אוה יעיבנ דח קיפנ םש

 עבשה לכ ללוכ םליועל תעדה יכ עדונו .עדייתא אלד אשירד תעד דוס אוה עדי יתא

 .יעיבנ םשב אוה םג ארקנ ןכלו ,וגל אנליאד ויקש ,םהליש תוימינפה אוהו םיראות

 עבשב םה םינווגה לכש ,תוליצאד םיראות עבשב אתתל םינווגה יוליג שרוש םשמו

 אלד אשיר יאה שרושמ אוה םינווגה לכ יולייגש אצמנו ,םשרש תעדו םיראות

 עבש) .אתתל םינווג ועבטצא הינימד רמאש הזו .אלקתמה שרוש םשמש עדי יתא

 זמור אקמוסז דסחל זמור רוויח ,ם״יהנ ת״גח םיראות עבש אוה רואבש ןינווג

 םיארקנ ןימיתס ,ףוס ןיאד אזרמ ןימיתס וג םיתס .(םינווגה לכ ןכו הרובגל

 יבל םניאו ןימיתס םה תמאבש .ןומדק םרא םלועב םירבדמ ונאש רשויו םלוגיעה

 הנובה אוהש קר .תוליצאה םלועב םהש ,םיארבנל ךיישה הגהנהה תודמ תגרדה

 ןימיתס וגל םיתסו ,הזה ןומדק םדאמ אצויה ויזה אוה םהירדס לכו תומלועה לכ

 םיארבנל ונוצר תיסנ תלחתה אוהש ומישרה אוהש הזה ללחה םוקמ תניחב אוה■

 רמאש הזו ,תילכת יתלב קוליסו ףוס ןיא םלעתמ אצוי אוהש ןתנש לובגה ידי לע

 עקבש רואמ דחא וק וב סנכנש רמול הצר ,עקב אלו עקב םשו ףוס ןיאד אחמ

 אלימ אל ירהש ירמגל עקב אל לבא ןוילעה רוא ויזמ ותוא אלמל הזה ללחה ךותל

 אלא לעופ היהי אלו .רועישו לובג היהיש ידכ דחא רוניצ ךרד אלא םדקמכ ותוא

 לכמ .תילכת לעב יתלבה ותומילש ךרעב לעופ אוהש ףא םילבקמה רועיש יפכ

 ריואה אוהש הזה םוצמצה ןינע רקיעו ,םכרע יפל קר םיארבנל הארתי אל םוקמ

 לבא .ונכרעבו ונדצמ קר אוה לכה תמאב יכ ,ותוהמ ללכ גשומ וניא ינקירה ללחה

 ותרובג יאלפמ םצע הזו ,םוצמצה םדוק ומכ םוצמצה רחא אוה ךרבתי ודצמ

 .אשונב םיכפה ינש אוהש ףא הז רבד אוה ךאיה ןויער לכמ םלענ אוהו ךרבתי

 ףוס ןיאה טוח וק וב סנכנש רחא ףאו .ללכ עדייתא אל היליד אריוא רמאש והז

 לעופש ותלועפ םצעש ונייהו .םוצמצה םוקמו לובגה ךרעב קר וב סנכנ אל ךרבתי

 סנכנש יתרמאש המ אוהו ,ונכרע יפל לובגב םא יכ ונל גשומ וניא ותומילש יפל

 .אמיתס תחא הדוקנ תניחבב קר ונל גשומ וניאש אצמנו .דבל דחא רוניצ ךות

 ותאמ דחא ןוצר ותנווכו דחא זכרמ אוה לכהש קר הגשה ונל ןיאש רמול הצר

 אוה הזה ןוצר זכרמ תנווכו .םינוילעבש ןוילע ארבנ םושל גשומ ןיא רשא ךרבתי

 לש ב דוס אוהו .תומלועה לככ ןינב ובש תיבה אוהש ללהה םוקמה ךות זונג
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 םוצמצה אוה ןוצרה תלחתהו ןוצרב ושענ םלוכש ןותחת רתוייה דע ןוילע רתויה

 הילג ןכל ךרבתי ונוצר תישאר אוהו /ובו ,ותוכלמ יוליג ליבשב תוכלמל תדוקנב

 הז ידי לעו .יונפ םוקמ השענש רואה קוליסו םוצמצה אוהוי ,הקיקח קקח ופילג

 ןיפילגה ןינעו ,ךלמה םתוחב תוקוקחה תויתוא םהש תודמו םולכל שרוש השענ

 תבית דוס הזו .עודיכ ל״ז י״ראה הליגש שבלמה םלוע לש תו:יתאל םירעיש םה

 ,היללולכ םהבש 'ת דע 'אמ תויתוא ב״כ םהו .ת״א ש״ירב תויתוא םהש ת״ישארב

 ןיפילגה דוסו רוציה לכ ארבנ םהבש ןוותא ב״כה יפוריצמ רוחאו םינפ םירעשה לכ

 םמוקמ ןיפילגה רקיע יכ ,דואמ קומע דוס אוהו ש״ירב תויתואב םיזמרנ םה

 ם״צת םהש םירואי גי״י רויסב ןיפילג ג״י אוה םשש אשידק אקיתעד אתלגלגב

 ך״פצנמ תויתוא 'הו תויתוא ב״כ דוסב םהו ,תואבצ דוסב .ןאכלו ןאכל אגלפו

 אגלפו ט״צתל לכה םילועו ו״צת םה תויתוא ב״כו ק״תו םיפלא ׳ג םילוע םהש

 תומלועה לכ םהמ ונבנש םילכה םה ך״פצנמ םע תויתוא ב״כה ולאו .ת״ואבצ דוסב

 .ץאכ רכזש ופילגה םהש הזה ללחבש ומישרה דוסב הלעמל םשרשו .םיארבנה לכו

 ב״כ דוסב ו״צת םהש ת״וכלמ דוסב אכלמד אתינמרוה שירב ןאכ רמאש המ אוהו

 ש״ירב תויתואבו׳ .הזה ללחה ללכ אוהו האירבה לכ לש םילכה לכ ללכ םהש תויתוא

 רכזנה ט״צתב אגלפה םג ללכנו ואוו אוהו .ןיפילג ג״י דוסב ג״י ראשנו ט״צת אוה

 םהו .רכזנה תויתוא ב״כ אוה תישארבמ ראשנה ת״א תויתואו ,תואבצ םש דוסב

 םשש האמיתס אחוממ םיעקוב םהש אשידק אקיתעד א,תלגלגב ןירואי ג״י דוסב

 רואי דוסב םהו ,ןיחישמ דידמ אוהש אתונידרקד אניצוב דוס אוה םשו ,םיבר םימ

 הזה ללחה דוסב הלעמל הלעמל םשרוש ץכו ,רוא ראתשאו ריואמ 'י קיפנד ׳י רוא

 םיארבנל הגשה היהיש ידכב ומישרו ללח ראשנו .'יה ללכב חוס ןיא רוא קלתסנש

 םוקמ אוה האליע ארהיטב .םינותחתל ריאהל רוא השענ הז ידי לעז ,לובג תניחב

 אמוי רהטו ןושלמו חבזמ לש ורהט ןושלמ יונפ םוקמ וריהט ארקנש הזה ללחה

 .םויה רוא הנפ םא ומכ שממ אוהש תוכרבד אמק קרפ שיר ל״זח ירבדב רכזנש

 ארטוק ,'וכו אוהד לכ ומישר םש ראשנ ןכ ומכ ,רואה םשור ראשנ ןכ יפ לע חאו

 םוקמהש ונייהו ,לוגיעה תעבטב ץיענ םלוגה רשק רמול הצר ,אקזעב ץיענ אמליוגב

 לכמ ופיקמ ףוס ןיאש רמול .ביבס לוגיע םשב לשמ ירבדב םינכמ ונא הזה יונפה

 ינתשא אלו הטמ אלו הלעמ אל ללכ םוקמ שרפה ןיא ךרבתי ודצמש .הושב דצ

 ליבשב הנושאר הביסב םירשוקמו הושב ונממ םיפקומ םה םיארבנה לכו רתא לכב

 זכרמהש ךרבתי ותוכלמ תניחבב לוגיעה לש זכרמה תדוקנ םצע אוהש .ונוצר יוליג

 ןיידע הוהתנ אל םשש רחאמ אמלוג הזה לוגיעה ללח םוקמל ארקו ,םלוג רשק אוה

 שרוש תניחבב קר אוה. םש לבא תוליצאב הטמל קר תודמו רועישו ילכ תניחב םוש

 אלו רוויח אל רמאש הזו ,הנושאר הביסב םיארבנה רשקו ונוצר יוליג תלחתה

 םהש .רכזנה ׳ד םה םינווגה לכ ללכש ,ללכ ןווג אלו קורי אלו קמוס אל סכוא

 םשרשש םיארבנה לכ יונישו הגהנהה יכרד ללכ לע הרומש ה״יוה תויתוא 'ד דגנכ



 ?ובגו ר ועי ער ו״ט רמאמ

 תנומא אוהו .םאיצממזז רוס זיאב םולשו םח יוניש םוש התשע אצי האירבהו

 םיארבנה לכל בבוס אוה ךרבתי ודצמש אצמנו .ןימהאל םיביוחמ ונאש דוחיה

 אלו ,םולשו םח הטמ תניחב אלו הלעמ תניחב אל ולצא ךייש !יאו רומנ יווישב

 הזמש .ךרבתי ונוצרב קר אוה םירבדמ ונאש המ הז םגו ,יונישו הדיריו הילע םוש

 קמוע ןבהו ,ןוצרה לעבב אלו תוארלו גישהל ונל ןתינש המ ונוצרב יוליג ונל אצמנ

 רמאנ הז לעש ולאה םיקומעה םיניינעב רובדה ביחרהל רשפא יא יכ ולא םירבד

 .םוקמל בוש ךבל ץר םאו רבדלמ ךיפ םולב

 לובגו רועישה ו״ט רמאמ

 ובש יונפ השענש םוקמה ןמ לודגה רואה קלתסנש רחא ,בתכ (׳ט ריעס םש)

 ומישר םש ראשנ אלא .לכו לכמ קלתסנ אל םוקמ לכמ תומלועה תדימע םוקמ היה

 הזב הנווכהו ונממ םשד ראשנ השודקה קלתסמש םוקמ לכבש ,חזה לודגה רואה ןמ

 תילכת לעב יתלבה ותומלש קוליס תניחב אוה רואה קוליס ןינעש ראבתנש המ יפל

 (ב״י ריעס םש) .רועישו לובג ילעב תומלועה תניחב היהיש הצור היה ןוצרהו

 לובג ןתונ הזה רוניצהו .רוניצ ךרד סנכנ ומישרה ךותל ךשמנה הזה רואה ,בתכ

 ללחה ךותב תומלוע תושעלו׳ רוניצה תדמ יפל לובגב אלא טשפתי אלש וקה לא

 יפל לעופו תילכת לעב יתלבה ךרבתי ונוצר םלשנש המ אוה וקהו 'וכו .הזה

 לבגומה ךרד לא ותטבה אוה רוניצהו ,לובג לעב אוהש ומישרה תלועפ ידי לע וכרע

 ותומלש יפל ומישרה לש םמצע תולועפה םתוא לעופ אוהש המ שבלתמ ובש

 ךרדב תישענה הלועפה ןמש רועישו לובג ןתונ לבגומה ךרד לא תאז ותטבהש

 אוהו .ונכרע יפל רועישו לובג ךרעב םא יכ ונל הארתי אל תילכת לעב יתלב

 היה ןכ םאש אוהש תומכ רואה םצע ונל הארתי אלש ךרבתי אוה ןתנש הציחמה

 ןינב לטבתמ היהו הריחבלו הדובעל םוקמ היה אלו .ירמגל לובגה ןינע לטבתמ

 ןועמש יבר ירבדב ראובמ אוהו .׳ה ןמיס תויביתנ תיב ושוריפב םש בתכו ,םלועה

 אתינמדוה שירב ,רמאש המב שודקה רהוזב תישארב השרפ תלחתה שארב יאחוי זב

 אזרמ ומיתסד םיתס וג קיפנ אתונידרקד אניצוב האליע וריהטב ופ י לג ךילג אכלמד

 קורי אלו קמוס אלו םכוא אלו רוויח אל אקזעב ץיענ אמלוגב ארטוק רוס ןיאד

 הנימד ועיבנ קיפנ אניצוב וגב ארהנאל ןינווג ריבע אחישמ דידמ דכ ,ללכ ןווג אלו

 אריוא עבק אלו עבק רוס ןיאד אזרמ ןימיתס וג םיתס אתתל ןינווג ועבטצא

 האליע אמיתס ארח הדוקנ ריהנ היתועיקבד וקיחד וגמד דע ללכ עדייתא אל היליד

 הז ללכו .האמדק רמאמ תישאר ירקא ךכ ןיגבו ,ללכ עדייתא אל הדוקנ אוהה רתב

 אוהו ל״ז י״ראה הליגש המ ומישרהו וקה תסנכהו םוצמצה דוסמ רבדמ רמאמה

 לכש רמאש ומכ תושרהו ןוצרה הלחתב רמול הצר ,אתינמרוה שירב רמאש המ

 תאירב ןינע אוה ןוצרהו ,ןוצרה לעבב אלו דבל ןוצרב קר וניא רבדל ונל ןתינש המ

 םלוע ןמ םוצמצה תלחתהמ אוה ןוצרה רוסש םתוא ותגהנהו םתוליצאו תומלועה
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 גישהג רשפא יאש ומכ ללכ גישהל ונל רשפא יא הז רבד אוה ךיאהו ,תילכתו

 לצאנב ליצאמה קוביד ןינע והזו רוגה ירבא ידי לע תלעפתמ המשנה ךאיה ףוגה

 יתלבה ותומילש הכ קלסל ךרצוה ךרבתי ונוצרו בתכ ('ה ףיעס ןושאר קלח םש)

 רמאש המ אוהו ,רועישו לובג תניחבב םכרעב וייארבנל תולגתהלו תילכת לעב

 וב וארביש יונפו קיר םוקמ השענו לודגה ורוא עצמאב ךרבתי ףוס ןיא קליסש

 ,תילכת לעב יתלבה ותומלש הכ םילעהו קליסש ידי לעש הזב הצורו .םיארבנה

 םהש המ ןפואו הניחבב אצמהל םילוכי ויהיש םיארבנל הביסו םוקמ השענ .רזב

 הנכהו םוקמ השע הזה קוליסהו םוצמצה חכש אצמנו .רועישו לובג ילעב התע

 לכש אצמנו ,התע םהש המ יפכ תואיצמו שי רדגב ויהיש םיארבנה לכ לא

 ,דצ לכמ ותוא בבוסה ומצעב ףוס ןיא רוא יבגל זכרמו׳ הדוקנ רדגב אוה תואיצמה

 אוה זכרמה איה איה ותיעצמא תדוקנש לוגיעב םיאור ונאש ומכ הזב הנווכהו

 שוחל גשומ וניאו ,דבל תייבשהמ אלא וניאו׳ תויהל רשפאש תונטקה תילכתב

 קלחתהל הל רשפא ירהש הדוקנ ארקנ היה אל לבגגומו הארנ היה םאש תוארה

 גשומ וניאו ,דצ לכמ ונממ םיכשמנה םיווקה תלחתה קר אוה זכרמ לכו ,םיקלחל

 תואיצמה לכ םינכמ ונא ןכ ומכו .תורמה ימכח הזב ורמאש ומכ הבשחמב קר

 ךייש ןיא ךרבתי וב ירהש ,דבל תיזכרמ היעצמא הדוקנב לובגו רועישב ארבנה

 םאיצממה ףוס ןיאמ םיקוחר םה םיארבנהש אצמנו ,םולשו סה הרמו רועישו לובג

 ילב אוה ףוס ןיאש םהיניב שרפהה אוה הז ירהש ,תויהל רשפאש קחרהה תילכת

 ירמגל לשמנל המוד וניא לשמהו .ףוס ןיא דגנל ללכ םהל ךרע ןיאו רועישו לובג

 ,דבל תיבשחמ הדוקנ אלא הניאש ףא ובכו םה לוגיעה דגנל זכרמה תדוקנב ירהש

 תיזכרמה הדוקנה ןמ רתוי הלוע אוה המכ לוגיעב רועישו תומכ שי חרכהב ירה

 יבגל םיאצמנב ןכ ויניאשמ לובגו תומכו רועיש שי לוגיעב םגש רחאמ ועצמאבש

 המ ןזאה תא רבשל ןוימד ךרדב קר הזב םירבדמ ונא םאו ,םפיקמה ףוס ןיאה

 ל״זח ירבדב םוקמ ךרבתי אוה ארקנ הזה םוצמצה ידי לעו ,עומשל הלוכי איהש

 אוהש רמול הצר ,םלוע לש ומוקמ אוה אלא ומוקמ םלועה ןיאש ורמאש ומכ

 םהמ םילעהו קליסש ידי לע םיאצמנ ויהיש ןינעו ,םוקמ םהל ןתנוי םהל הביסה

 אוה ךרבתי ףוס ןיא רואו בתכ (׳ו ףיעס םש) ,תילכת לעב יתלבה ותומלש רוא

 בותכש המ קומע ןינע ןכ םג אוהו ,הושב דצ לכמ הזה יונפה םוקמ לכ תא ףיקמה

 תילו ןימלע לכ בבוסו ןימלע לכ אלממ אוה ףוס ןיאד שודקה רהזב תומוקמ המכב

 המ לכש הזב הנווכהו הריפס לכ ןיבו תוריפס לכר וגלמ והיאו ,הינימ יונפ רתא

 תומלועהו תוריפסה תואיצמו ףויס ןיא רוא קוליסו םוצמצה ןינעמ םירבדמ ונאש

 ךרבתי אוהש ונרצמו ונכרע יפל אלא םניא ,םהב םיקוסע ונאש םיניינעה לכו

 תניחבו רועישו לובג תניחבב ונכרעב ונממ גישהל תושר ונל ןתנו ותרובג םצועב

 ךרבתי ודצמ לבא הדובעל ךייש היהיש םיניינעו תוגרדמ המכ יפ לע תומלוע

 ,שממ האירבה םדוק ומכ ביתכ ודבלמ דוע ןיאו ןימלע לכ אלממ דחא לכה
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 אאו הב רייוצי ימ ןכ אל םאד ,םלועה תויהל ךירצש םוקמ תנתונ הזב ,םינותחתל

 ןכלו ומצע תא לוכיבכ ריתסמש םוצמצו רתסה ידי לע אוה םוקממהו .רבחתת ימ

 אלמ םיאור ויהו םלועה לטבתנ חכית זא הלגנ םוקמה היה םא ןכלו .רתסא ארקנ

 רתסנו םוקמה םיאור ןיאש ינפמ לבא .תוכלמ אקייד ץראה ,ודובכ ץראה לכ

 .םלועל תואיצמ ןתינ הז ידי לע ,אקווד םוקמ ודובכ םוקמ היא םילאושו םצמצתנו

 ער ארובו םולש השוע ג״י רמאמ

 לבא (א״י 'ב היעשי) םרמאב םישודקה םיאיבנה תנווכ היה הזש יל הארנו

 הצע חור ,הניבו המכח חור ׳ה חור וילע החנו .'ה תא ועדי לכה םימיה תירחאב

 ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל .'ה תאריו תעד חור ,הרובגו

 .רבד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו ,םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

 ימ .ץראה תודסומ םתוניבה אלה .םכל שארמ דגוה אלה ועמשת אלה ועדת אלה

 וארי ןעמל ,אוה ינא םינורחא תאו ןושאר 'ה ינא ,שארמ תרדה ארק השעו לעפ

 רמא הכ ,הארב לארשי שודקו תאז התשע 'ה די יכ וידחי וליכשיו ומישיו ועדיו

 חורו הילע םעל המשנ ןתנ היאצאצו ץראה עקר .םהיסונו םימשה ארוב 'ה לאה

 ינא .׳ה ינא יכ עדת ןעמל םירתסנ ינמטמו ךשח תורצוא ךל יתתנו .הב םיכלוהל

 ספא יכ הברעממו שמש חרזממ ועדי ןעמל .םיהלא ןיא יתלוז דוע ןיאו 'ה ינא .׳ה

 'ה ינא .ער ארובו םולש השוע ךשח ארובו רוא רצוי ,דוע ןיאו 'ה ינא ידעלב

 לארשי תיב םע תירכא רשא תירבה תאז יכ ,רמא איבנה הימריו .הלא לכ השע

 יתייהו ,הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ /ה םואנ םהה םימיה ירחא

 ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו ,םעל יל ויהי המהו םיהלאל םהל

 איבנה קוקבחו .'ה םואנ םל1דג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ .׳ה תא ועד רמאל

 יכאלמ) רמא איבנה יכאלמו ,םי לע וסכי םימכ 'ה דובכ תא תעדל אלמת יכ רמא

 יהלא ירנ ריאת התא יכ םולשה וילע ךלמה דוד רמאו ,יתינש אל 'ה ינא יכ ('ג

 הרבדאו ימע העמש ,וניהלא יתלוז רוצ ימו /!ד ידעלבמ הולא ימ יכ ,יכשח היגי

 המכח םותסבו תוחטב תצפח תמא ןה ,יכנא ךיהלא םיהלא ךב הריעאו לארשי

 םלכו .דמעת התאו ודבאי המה ,םימש ךדי השעמו תדסי ץראה םינפל .ינעידות

 .ומתי אל ךיתונשו אוה התאו ,ופלחיו םפילחת שובלכ ,ולבי דגבכ

 םלועה םוצמצ ד״י רמאמ

 הז לע בתכ א״ע 'ז ךד םוצמצה ביתנ םירעש יחתפב ל״ז רבח א״י יברו

 םוקמ לכבש ,רתא לכב אוה ךירב אשדוק ונתשא אלד שודקה רהזב ורמאש

 ןתינש המ אלא וניא םוקמ לכמ םכרע יפל אלא םש ריאמ וניאש חא שבלתמש

 תילכת לעב יתלב ךרע יפל לעופ ךרבתי ומצעב לבא ,תוארלו גישהל תושר ונל

 לובג לעב אוהש המב רשוקמ אוה תילכת לעב יתלב תניחבו ,אוהש םוקמ לכב
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 ,ארב תלמ קר הרישי וב רמאנ אל ךכלו תורבוע רמול הצר ,םימה ינפ לע תורוצכ

 תוארנה תודוסיה רמול הצר שממ וב ןיא חור שריפ ,חור ארוב םירה רצוי א״דכ

 וב שיש רוא אמיא תיעביאו ,שממ וב שי םירהב תוארנה תורוצה לבא וכותב

 שריפ הישע ידי לע אלא ה״יוה ןיאד רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו ביתכד הישע

 יוה אלד ך;שח לבא םלועב תואיצמ ול שיש רמול אצמנו ותכאלמ הרמגנש ןינע

 א״רב האירב היל הירק רדעה ןיעכ רמול הצר השרפהו הלדבה אלא היישע היב

 ךשח ארקנו רמחה םלוע אוה תוכלמ אוה ונינעו ילוחה רוסב שריפ ינולפ אירבה

 תורוצה ןכ לע .הרוצ שבולו הרוצ טשופ דספהו היוהב תרבע םלועה רמח תרוצו

 .שי אלו ןיא אוה תטלחומ הרוצ ול ןיאש רבד לכו תטלחומ הרוצ וניאו תפלחתמ

 .שי אוה תדמע הרוצ ול שי רואהו

 םינובה וסאמ ןבא ב י רמאמ

 יכ ,םימש ארי םדא אהי םלועל ,בתכ רפש ירמאב יולה ץרעה ילתפנ יברו

 ןושלב ןכש ל״זח ורמאו ,המכה איה 'ה תארי ןה בתכש ומכ המכחה אוה האריה

 יכ ןינעהו .המכח אוה 'ה תארי תחא ומכ בותכה שריפו .אניה תחאל ןיארוק ינוי

 תולטבתה אוה האריה רקיעו .המכח הברה האר יבלו בותכש ומכ היאר ארקנ המכח

 .ךרבתי ודגנ אלכ לכה םלועבש תוהכה לכ יכ ןימאהל אוהו .דחפ בורמ תוהכה

 תאזה הגרדמל ועיגי יתמ ופסכיו .םלועב ללכ תאיצמ םוש ןיא תמאב ךיא וניביו

 תאיצמ םימרוגה םהו ונינפב םידמועה םישוחה רשא ,לכו לכמ ונישוח לטבתיש

 ולטבתי 'הב לכשה תוקיבד בורמ ונישוח לטבתי רשאכו ,םאולמו תומלועה לכ

 דוסי הישעד תוכלמ יכ ,הניפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא (םש) .תומלועה לכ

 לכו םינוקיתה רקיע לכ םוקמ לכמ לבא (םלועה רמח שריפ) וסאמ ןבא אוה הדיד

 הברדא זא ןקותי רשאכו .הזה ןבא ןקתל םלועב םילגלגתמש תובסהו םילוגלגה

 .ללכ דוריפ ילב דוחיה רקיע והזו .הילא םינופ לכה ויהי םינובה םהש ק״וה לכ

 אלו לכ ןיעל תאז הלגתיו .לוכיבכ וב דירפהל ולכויש םוקמ םוש היהי אלש

 .הניפ שארל .דתיה והזו .וניבל וניב רבד ןיא יכ לכה ואריו םלועב תועט םוש היהי

 אוה קר םלועב רבד םוש ןיא ךיא הזה תואיצמ הלגתיש םישימחה רעש אוהו

 דימת תינתשמ איהש ינפמ ,תאז ארקנ תוכלמהו דוחי ינימ לכב דחוימו דיחי ודבל

 ,תאז התיה 'ה תאמ רמאש הזו ,תאז .רתיה הילע רמאנ דימתו .ונישעמ ידי לע

 איהש םישימחה רעש תואלפ 'נ ,וניניעב תאלפנ תוכלמה שריפ איה םייסמו

 לכ אלממ תניחב ודובכ ץראה לכ אלמ אוהו .ללכ הציצח ילב יתימאה תודחאה

 ,התע וניתגשהב קר ללכ תואיצמ םהל ןיאו ללכ םלועב הדוקנ םוש ןיאש ,ןימלע

 םוקמ לכמ לבא ,ודובכ ץראה לכ אלמ אוהו ,תוהלא קר םלועב ןיא םצעב לבא

 םוקמ ארקנ תוכלמה יכ שוריפ ,ודובכ םוקמ היא םילאושש דע התע רכינ ןיא

 רבחתהלו רייצל היתודמ דצמ םוקמ תנתונה איה יכ ,םלוע יש ומוקמ עודיכ
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 אוה המ רמחה
 ןושארה דמח ׳י רמאמ

 רשא הדוקנה איה בכרומה םצועב םשגה חתפתנ ונינמ רשא ןושארה רמח

 וניאו שי וניאו ,צכשה תגשהב תואיצמב אצמנו סירטעמאעג הדוקנ קצחצ ןיא

 בכרומה רמחו .טצחהב אצמנ וניאו שי וניאו ,צכשה תגשהב אצמנו שי ,אצמנ

 רמחש םושמ ןכ וניא אוה תמאב ,שי אוהו תואיצמב אצמנ אוהש ןיעצ הארנה

 ,תטצחומ וניא ותושי ןכצ תדמוע הרוצ וצ ןיאו עגרו עגר צכב הנתשמ בכרומה

 םיארוק ונחנא הז םושמ יצואו ,שי ןיאצו ןיא שיצ ארקצ ןוכנ רתוי יתעד יפצו

 אוה ןכ ,הבכרהה םדוק היה אוהש ומכ ןיא אוה תמאבש םושמ שי בכרומה רמחצ

 דצאווסא ראסעפארפ שרד ןכו .שיצ ונישוח תגשהב המדי ךא הבכרהה רחא ןיא

 ונחנאו הבשחמב אצמנה רבד אוה רמח" רמא הכו ,גיצפייצ ריעב יטיסרווינואב

 .ט ראסעפארפ ייב ןאישיזאפסקע צאקיטירק רפסב יתאצמו ."שיצ ותוא ונישע

 קיסאצק צאקיפאסאציהפ סקירג קיפאט רמא אוהו ןיגעייה רעווא .ד .צ .צ סירראה

 ,םצאמינא ,סערט ןאהט וויטקעשזדבא עראמ זיא טאהוו .44 שזדייפ 2 רעטפעשט

 עסירא ייהט עסואקעב אנעמאעהפ צא ערא סיהט טעי ,ןאמ ,סעזיוה ,סעסקאב

 ןכות שוריפ .דעימ ףא םראפ עראמ ערא שטיהוו עכייפס ןיא דנא עמייט ןיא

 אצמנה תיבשחמ ןוימד ךא אוה ןמזבו םוקמב אצמנה רבד צכ רשא אוה וירבד

 רחא ןיא אוה ןכ הבכרהה םדוק ןיא םצעב אוהש ומכ רמחה ןכ צע .הבשחמב

 ןושארה רמח רשא ורמא םינורחאהו םינושארה עדמה ימכחמ םיברו .הבכרהה

 גיצצעש רוסוציפהו .ןימיימ המצשו אנתב ,ןוטצאפא םיפוסוציפה תעד אוהו ןיא אוה

 הנוכמה התצעהב תימתסה הדוקנה איה טצחומה םצעה יכ בתכ םצועה שפנ רפסב

 .ןיא אוהו תייסדנהה הדוקנה

 ךשוח ארובו רזא רצוי א״י רמאמ

 ביתכד יאמ ,שרדו ןוב יבר בשי דועו ׳י ןמיס ריהבה רפסב צ״זח ורמאו

 וב ןיאש ךשח ,הריצי וב ביתכ שממ וב שיש רוא אצא ,ךשח ארובו רוא רצוי

 שיש רוא אמיא תיעב יאו ,הור ארובו םירה רצוי א״דכ ,האירב וב ביתכ שממ

 ךשח .הריציו הישע ידי צע אצא היזה ןיאו רוא יהי םיהצא רמאיו ביתכד הישע וב

 ירק דבצב השרפהו הצדבה אצא הישע היב ביתכ אצד רמאצכ הישע היב יוה אצד

 ריכזת המ ינפמ צ״ז זונגה רוא שריפ .ינוצפ אירבה רמאד ןאמכ האירב היב

 רוא אצא .תוכצמ רמוצ הצר ךשח יבג האירבו .תראפת רמוצ הצר רואב הריצי

 אצו ,תועובקו תודמוע תורוצ תראפתב םה רשא תורוצהש שוריפ .שממ וב שיש

 םימ יבג צע הרוצהש דועב אצא םניא םימ יבג צע רשא ןה האירבה תורוצה ומכ

 ,העובק תדמוע הרוצ שממ הריצי וב רמאנ ןכצ האירבה תרבוע הרוצ תרבועשכו

 ןה (הישעה םצוע אוה) תובצמב םה רשא תורוצה יכ שממ וב ןיאש ךשח צבא
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 זא ,תווצק השש וא לוגיע וא תווצק השלש תרוצ אוהה הועשה תומכ ןמ השעת

 אוה הועשה תומכ תא םא וריבחמ הנוש דהא לכ הועשה תומכ חטש תדמ היהי

 ונתי םה יכ ודיגיו ודיעי םלוכ טיעממה דחאו הברמה דחא הועשה תרוצו דחא

 המ תרוצ לבקש םרט שריפ הריציה םרט םצעב רמחה לבא .רמחה תומכל הרמ

 תדמ םג הרמ אלו תומכ אל ול ןיאו רמחל הרוצ םוש ןיא זא האירבה בצמב אוהו

 םלועב המ תרוצ הוהתיש רחא אוה רמחל םיסחייתמ רשא המוקו בחורו ךרא

 .הריציה

 רמחה תדמ 'ט רמאמ

 ,עבורמ קיבוק השש חטש תדמ היהי בקועמ דחא קיבוק לש תרמב רמח רועו

 קיבוק העברא קלח לכל בבסמה חטש תדמ היהי זא םיינשל ותוא קלחת םאו

 הברת רשאכו ,רתוי עבורמ קיבוק ינש ןיאצחה ינשל קיבוק הנומש אוהו עבורמ

 דע בבסמה חטש תדמ לדגיו הברי ןכ .םינטק רתוי םיקלח לע !יאצחל ותוא קלחל

 אסרפ תרמב רהה םוקמה חטש לדוגכ דחא קיבוק רמחל םוקמ חטש היהי ךרצנ יכ

 לידגהל ץורפי ןכו הברי ןכ םיינשל קלחלו רוסנל ךלת ךולה רשאכו ,אסרפ לע

 זא ,ירטעמאעג תדוקנ אוהו קלחל ןיא רשא הדוקנל עיגת רשא דע .וחטש תדמ

 ותוא חקל יכ ונניאו דבאנ םואתפו ,החטש תדמ לידגהלו תדלמ קיבוקה לדחת

 רמוחהו דחי םלוכ ופסאנ רמחה תומכ תדמו רמחה םג ,ןיא אוה הנהו םיהלא

 דועו ,תושיב דוע םיאצמנ אלו ןיעה ןמ ומלענ םלוכ אצמי לבו הארי לב ותדמו

 אצמנה שיה אוה קלחתמה רבד ךאש םימכחה ורמאש המו .ןמקל הזמ י רבדא

 יתחכוה רבכו לובג ול שי חרכהב קלחתמה רבדש םושמ לודג תועט אוה ,תואיצמב

 תואיצמה ביוחמו■ ,תואיצמה ירשפא אוה לובג ול שיש רבד לכש רחא םוקמב תעדל

 תומכ רשא יתעד ןכל ,טינ-יפנוא תילכת יתלב אוהו קלחתמ וניאו■ לובג ול ןיא

 רמחב לעופה חכ תודלות אוה תומכהו ,טלחהב אצמנ וניא ומצע רמחכ רמחה

 תודלות אוה תומכהש םושמ ,בשחתי רמחה תוכיא תולוגס ןיבו .םיהלא קחב

 סקארטוב לימע רקוחה תעד אוה ןכו .הנוכנ לקשמו הרמ יתלב םצעב אוהו הבשחמה

 !א ערושזעמ א טוב זיא יטילאווק רמא הכו ׳ו קרפ ערוטיינ רא ואל יד ורפסב

 תנווכ אוהש יל הארנו .יטילאער א טאנ טימיל לעידייא ןא ןאיטקארטסבא

 לובגה לכ תמאבו בתכ אוהו ב״ע ג "צ רד 'א קלח םירעש יחתפב ל״ז ה״אירה

 רמול ךייש ןיאו .ללכ רועישו לובג ןיא תמאבו ,ונכרעב קר אוה ןתינש רועישהו

 .רועישו לובג אלב אוה לכה רוס ןיאה לש ודצמ יכ תישארב רצויל המוק רועיש

 םיכפה ינש הז רבד אוה ךאיה .ונתאמ םלענ אוה ומצע לובגה לש הז רבד ןכלו

 הזבו .ונרצמ רועישו לובג ןתנש תישארב רצוי יאלפמ אוה יכ .דחא אשונב

 אצמנו שי אוה שגרומו הארנה רבד ךא יכ ורמאב רעסנעפס רקוחה תעד לטבתמ

 ןכ לע לובג ול שי חרכהבו קלחתמ אוה שגרומו הארנה רבד יתעדלו תואיצמב

 .שדוחמו תואיצמה ירשפא אוה
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 טעמי חרכהב ןכ לע ,םהל רשא ךשומה חכ ןטקת ןכו ויתחתמ רשא המדאה רודכ

 רודכ יקלח יתעד יפל דוע אלו המדאה קמועב לפונה ןבאה תצורמ תריהממ

 .הטמ תדרל ןבאה תריהמ תא ורצעיו תוערפ וערפי דוע ול לעממ רשא המדאה

 לא ברקי ןבאה דוע לכ הז יפלו .ריואה ףושפש ידי לע ןבאה תצורמ טעמי דועו

 אובי רשאכו .ןבאה תצורמ תריהמ טעמי ןכו ,המדאל ךשומה הכ טעמי ןכ זכרמה

 ,ןבאה תצורמ תריהמ טעמי ןכו ,המדאל ךשומה חכ ספאי ןכ זכרמה לא טאל טאל

 םש חוני חרכהבו ,םודיו ןבאה חכ ספ אי ןכ זכרמה לא טאל טאל אובי רשאכו

 רמא רשאכ זכרמל דעבמ לופי אלו ,םלועל ומוקממ זיזי אלו זכרמה םוקמב ןבאה

 אלו ןבאהמ הלעמל אוה דצ לכמ זכרמה ביבסש םושמ אוהו ,סיורעס ראסעפארפ

 היבגי רשא דחא חכ וא .הלעמל ותוא קוחדי רשא רחא שדח חכ יתלב הלעמל הלעי

 אוהו .םלועל ובכשמ לע םולשב חוני זא הז אלו הז אל ול ןיא רשאכו ,הלעמל ותוא

 ריאסעפארפ תעדו .רובעי אלו ןתנ קוח םלועל דעל םדמעיו בותכה רמא רשאכ

 תריהממ ומצע ןבאב שדח חכ הוהתיש רשפא יאש ,ענמנה ןמ אוה סיוורעפ

 המדאה יבועב הצקה לא הצקה ןמ ץורי ןבאהש רמאל אוה הגגש ןכ לע ,ותצורמ

 ול ןיא ומצעב המחהש הזה רמאממ חיכוהלו תוארהל יתנווכו ,בושו אוצר תעונתב

 רמחה רשאכ יכ ,אצמנב םש אוהש םוקמה יפל ולקשמ ףולחי ךא ,טלחומ לקשמ

 זא המדאה זכרמ לא אובי רשאכו ,לקשמו תודבכ ול שי המדאה ינפ לעמ אצמנ

 אוה תמאהו ,םדוק יתרכז רשא םימכחה לכ תער אוה ןכו .ירמגל ולקשמ דבאי

 חוני דשאכ לבא ומוקמב וניא אוהש ןמז לכ תודבכ ול שי רמחהש יתרמא רשאכ

 אוהש שוריפב רמא גנאי ראסעפארפו .ללכ תודבכ ול ןיא זא המדאה לע ומוקמ לע

 הזמ ןכ לע ,המדאה זכרמל בורקה טעמתי רמחה תודבכ לקשמש הסונמו קודב

 ,המדאה רודכמ רמחה קלחו קלח לכב תומכב לקשמ ןיאש קדצ טפשמ איצונ

 לע ץרא הלותו ,לקשמ ול ןיא המדאה רודכ ןכל ,טרפבש המ אלא ללכב ןיאו

 טפשמ יכ םורמב םימשה אבצ לכל ןידה ןכו ,םלוע יהלא טפשמו קוחב המ ילב

 םדימעה םלוע הולא יכ ,ולפי אלו .םלועה םור ךותב םירגה לכלו םכל אוה דחא

 .רובעי אלו ןתנ קוח םלועל דעל

 תרוצ ךא יכ ,הנוכנ הדמ רמחל ול ןיא ןכ רמחה תומכב לקשמ ןיאו םשכו

 תרוצ ,עבורמ תרוצ ,לוגיע תרוצ ונייה רמחה תומכל הדמ ןתת בכרומה רמחה

 ,רמתל תומכה תדמ ונתי םהה תורוצה םלוכ ןכו תווצק השש ןכו ,תווצק השלש

 היהי רמחה תומכ ףא םא הזמ הז הנוש םתדמ ןכ ,וזמ וז תונוש תורוצהש םשכו

 עבורמ תרוצב בקועמ לגר לע לגר תומכב הועש תכיתח חק לשמל ,םלוכל דחא

 הששה לכמ חטשה תדמו ,עבורמ תחא לגר היהי דחא דצ לכמ חטשה תדמ זא

 היהיש ונייה וק תרוצ הועשה ןמ השעת םא ךא ,עבורמ לגר השש הלעי םידדצ

 תומכ חטש תדמ זא ,סעשטניא השלש לע השלש ויבעו לגר רשע השש וקה ךרא

 םא ןכו ,עבורמ לגר יצחו רשע השש היהי םידדצ הששה לכמ ביבסמ אוהה וקה
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 .טועמ דחאו םירשע ךשמב ץראה רודכ זכרמל עיגיו המדאה קמעל הלודג תוריהמב

 ןבאה עסי הז יפלו .גדגנכש ינשה הצק לא ןבאה עיגי סונימ דחאו םירשע דועבו

 הנומש סונימ םיינשו םיעברא ךשמב הצקה לא הצקה ןמ המדאה רודכב ויעסמל

 םושמ אוה ןינעהו ,תחא עדנוקעסל תואסרפ העברא טעמכ אוהו ,תואסרפ םיפלא

 ןובשחב עדנוקעס לכב ותליפנ תריהמ לופכי הטמל הלעמלמ לפונה רבדש

 השלש הינשה עגרבו ,לגר רשע השמח לופי הנושארה עגרב אוהו .1־3־5־7־9־11

 שמח םימעפ השמח ישילשה עגרבו לגר השמחו םיעברא אוהו רשע השמה םימעפ

 עגרבו ,רשע שמח םימעפ העבש יעיברה עגרבו ,לגר השמחו םיעבש אוהו הרשע

 רשע השמח םימעפ רשע דחא יששח עגרבו ,רשע שמה םימעפ העשת ישימחה

 זכרמל ואוב דע ועסמ ךרדב ךכ לכ לדגי ןבאה תצורמ תריהמש רמאו .םלוכ ןכו

 םוקמ רובעי לודג הכבו ,המש ואובב זכרמה תא שיגרי אלש המדאה רורב

 לופיל רוזחיו ןבאה הכ הלכי טאל טאל זאו ,ינשה רצה לא ואוב דע האלה זכרמה

 המדאה ללה ךותב בושו אוצר הלילה רוזחי ןכו ,ןושארה טפשמב וירוחאל

 לאוטעפרעפ) ,םלועל ידימת העונתל היהי זאו ,תועש הרומב עינמה לעקידנעפערעפכ

 לפונה ןבאה רשא ורמאב ,הז ןינעב העט סיוורעס ראסעפארפ יתעד יפלו (ןאיטאמ

 הארה יריא עגראעג ריס רקוחה םא ךאו ,ותצורמ םש םג ליפכי המדאה קמע ךותב

 רשא םוקמב המדאה קמועב הטמל ךילומה חתפה אוה) טפאשב השע רשא תעדל

 וטפשמכ ותריהמ םש םג לופכי ןבאה תצורמ רשא אצמ אוהו (ןבא ילחג םש ורפחי

 היהי ןכש היאר אל דוע יריוא רימ השע רשא תונויסינהמ יתעדלו ,ץראה ינפ לע

 ןבאה תצורמ קוח רשא תויהל לוכי יכ אוהו המדאה קמע ךותב לפונה ןבאה םפשמ

 עודיכ ביבסמ המדאה וק הוושי םש רשא םוקמה לא אובי רשא דע ךיראי לפונה

 עיגי רשאכ ךא ,לגר םיפלא המכל םיהובג תועבגו םירה שי המדאה ינפ לעש

 תריהמ ליפכהל לדחי אוהה ןבאה זא ,הוושה וק תחת המדאה קמע לא ןבאה

 תעד אוה ןכו ,םינפל היה רשא ותליפנ קוחמ הנוש רחא קוחב לופי זאו ,ותליפנ

 הארנ עדמה ימכח ושע רשא תונויסנה ןמש אוה ןכש רמא אוהו ,גנאי ראסעפארפ

 לופי רשאכ ךא ,עודי םוקמ רע הז לכ ךא ,המדאה קמועב ךשומה חכ לדגי יכ

 והכ םפא זא ץראה זכרמ לא אובי רשאכו ותליטנ תריהמ ןטקת זא קומע קומע

 בתכ אוהו ןאטוינ קאזיא ריפ רקוחה הטיש תעדכ ותעדש םושמ םשמ זיזי אלו

 קלחו קלח לכב המדאה רודכ לכב אוה ךשומה חכש איפיסנירפ ןיא ורפסב

 ןכ לע ,רודכה תומכ תולדגב לדגי ךשומה חכו ,זכרמב וניא ךשומה חכו רמחה

 ונובשח יפל תוריהמב לופי זא ,ץראה לע הובג לדגממ ןבאה לופי רשאכ

 ךותב עודי קמוע דע לופי דוע הזה טפשמכו ,םדוק יתבתכ רשאכ 1־3־5־7־9־11

 המדאה רודכ יקלחש םושמ ,המדאל רשא ךשומה חכ טעמי ךכ רחא ךא .המדאה

 וילע ולעפי ויתחת רשא המדאה דודכ יקלח ךא וילע לעפי אל הלעמלמ רשא

 ןטקת ןכ זכרמה לא לפונה ןבאה ברקיש םעפו םעפ לכו ,םהל רשא ךשומה חכב
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 רמחהש םושמ ,לקשמ ול ןיאו תודבכ ול ןיא המדאה לע ומוקמב רמה רבד לכ

 המדאה רודכ לכ םוקמו ,ומוקמ אוה םש רשאב המדאה לע חוני תע ולקשמ דבאי

 לע יכ תודבכ הל ןיא המדאה רודכ לכ ןכל המדאה רודכ זכרמ לע אוה ומוקמ

 טפשמה אוה ןכו ,טומת לב הינוכמ לע ץרא דסי בותככ טומת אלו לופת אל ןכ

 םדימעיו םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש 'ה רבדב בותככ םורמב םימשה אבצ לכל

 אוה רשא םזכרמ לע וחוניו םיקלחל ודרפתי אלש רובעי אלו ןתנ קח םלועל דעל

 וא ,ודרפתי לבל ולצא םיקלחה ךושמי ךשומה חכש ורמא עדמה ימכח .םמוקמ

 לע חונל םיקלחה חירכיו קחדי רודכה ביבסמ ריואה רשא םירמואה םימכחה תעדל

 הכו ,תודבכ ול ןיא םשנה ריואה ןכ תודבכ ול ןיא םשנה רמחכ תמאבו .םמוקמ

 םלועל דעל םדימעיו םימשה אבצ לכב ןתנש הולא קוח שוריפ ׳ה רבד אוה ךשומה

 אוה רמחה יקלחב ונל הארנה תודבכה לקשמו .רובעי אלו ומוקמב דחא לכ תויהל

 אוהו .ול אל רשא םוקמב תויהל רמחה קלח תא חירכמה דננתמה הכה לקשמ

 רשאכו אוה רשא יפכ רמחה לקשמ שיגרת זא ךדיב רמחה קלחה תא םורת רשאכ

 ופילחי המחו רמחב ןתנ רשא םדאה הכ אוהו ולקשמ וב הברי זא עלקב ותוא קורזת

 לזרב תמוח ץיתהל ולקשמ הברי חתות ילכב רודכ עלקי רשאכ אוה ןכו ,עודיכ חכ

 תא חירכיו חתותה תנוכממ ןאיזאלפסקעה ןמ רודכה ותואב ןתינה הכה אוהו

 רמחה תודבכ ןכל ,ןאט םיפלאל רודכה לקשמ זא היחיו לודג תוריהמב ץורל רודכה

 רפסב ל״ז א״פרה תעד אוה ןכו ומצע רמחה אלו רמהב לעופה חכה תואצות אוה

 דבוכ ול ןיא וללכב ץראה רודכ יכ .ץראה גוח רמאמ 'ז קרפ 'א רמאמ תירבח

 המ לכ םדא ךל רמאי םאו ,טרפבש המ ללכב ןיא דבוככ םהל שי ויקלח לכל יכ ךא

 ינפמ ,הזה רבדב העטמ שקיה אוהש ול רומא התא ךא ,לכ ול שי קלח ול שיש

 זכרמ דגנ ךוגה ותוא עינהל לדתשי רשא חכה אוה םשגו ךוג לכמ דבוכה רדגש

 'כ ,בתכ 'ג קרפ ח״י קלח עבטה תועידי ורפסב ןייטשנערעב רקוחהו ,ץראה

 דבכי טאל םידי ןויפרב רבד םירנ םא היהו ,רבדה דבוכו אשמה טעמי תוריהמה

 לורגל םדאה דיב ןכ ומכו ,התדבוכ טעמת ןכ אשמה םירנ תוריהמב םאו ,רבדה

 יא רשא לזרב וא ץע לקמ ידי לע הלובחתב םוקמל םוקממ הדבכ אשמ עינהלו

 הצקב דחא דצב תחא ארטל לקשמ םישת םא עודי תאז םג .םידיב תושעל רשפא

 תדוקנ לא בורק ארטיל האמ םישת רחאה דצבו ,הערכהה תדוקנמ קוחרה םינזאמ

 רמחה תומכב תודבכ ןיאש םושמ אוהו תודבכב הווש היהי םלקשמ זא הערכהה

 .הולא קלח אוהו רמחב לעופה קיזיפה חכ אוה תודבכהו

 רמותבש ךשומה חכ ׳ה רמאמ

 םאש רמאו ,ץראה רודכבש ךשומה חכ רבד לע בתכ סיוורעס .פ .ג ראסעפארפ

 לופי אוהה ןבאה זא .ןבא הזה ללחה ךותב לופי םאו ,תואסרפ םיפלא הנומש

 ךרעל אוהו ,הצקה לא הצקה ןמ המדאה רודכ רטוקב ללח תושעל תירשפאב היה



 243 השס תרות ידסא

 הלאה םימכחה תגגש תוארהלו ,שדוחמ םלועה רמחו ץיאמ שי הוהתיש רשפא יאש

 רמחה רבד לע יתעד ןתא ךכ רחאו איה המ תומכה רבד לע סרוק רוקחל יתרמא

 .איה המ

 רמוחה תומכ 'ז רמאמ

 ;הווש וניא רמחה לקשמש עודי הזו רמוחה תדמו לקשמ אוה רמוחה תומכ

 םימעפלו ,רמחה לקשמ הברי םימעפל ,הנתשי אל רמחה םצע םא חאו .םוקמ לכב

 לקשמ ונייה רמחה אצמנ וב רשא םוקמה אוהו ,תיינוציח הביסמ ולקשמ רסחי

 םדאה רשא עודיכ ,םימב אוה רשאכ ולקשממ רסחי ץראה ריואב רשא רמח ארטיל

 היהי רשאכ ןבאה ותוא היבגהל לוכי אל אוהו ,םימה ךותב ןבא אשמ םירהל לוכי

 .ולקשמ דבכי זא םורמל רמחה הלעי רשאכו ,ואשמ וילע דבכי יכ ,ץראה לע ריואב

 תא ךאו ,בתכ 'כ קרפ ז״ט קלח עבטה תועידי רפסב ןייטשנערעב .א רקוחהו

 הלקשמ דבכי זא םידאמ בככ ינפ לע היח שפנ אצמנ רשאכ יכ וקל ונל םישנ תאז

 לע ןבא ונאיבהב יכ רע בתכ ('ב קרפ ז״י קלח םש) .ונל רשא לקשמה יצחכ ךא

 יתש ןב דבכ אשמל ןבאה םש התיהו תחא ארטיל הפ הלקשמ רשא קדצ בככ ינפ

 היהת המדאה רודכ לע תחא ארטיל םיוורעס ראסעפארפ תעדלו .יצחו ארטיל

 םירשעו הנומש הלקשמ היהת שמשה לעו ,חריה לע ארטיל לש הששמ דחא הלקשמ

 םימשב ץראל לעמ תואסרפ םיפלא עברא םורת רשאכ ץראב תחא ארטילו .תורטיל

 ןאיללימ העברא אוהה ארטילה תא םורת םאו ,ארטיל עבר ךא הלקשמ היהת

 לש ןאיללימ ןמ דחא קלה הלקשמ היהת זא םימשה עיקרב ץראהל לעמ תואסרפ

 חכ ךרעל אוה רמחה לקשמש ורמאש עדמה ימכחמ ןובשח יתיאר דועו ,ארטיל

 הלקשמ הלעת הלש ךשומה הכ ןובשח יפל המדאה רודכ ונייה ,רמחבש ךשומה

 ץראה לע לעופה שמשה לש ךשומה הכ ןובשח יפלו ,ןאט םנאילליטסקעס השש

 חכ יפלו ,ןאט סנאילליטניווק עבר שלשו השלש ךא איה המדאה רודכ לקשמ

 ךא ,ןאט ךלא םירשע ךרעל הלעי המדאה לקשמ יראוטנעס אפלא בכוכ לש ךשומה

 םנאילליטסקעס המכ היהת הלקשמ זא אוהה בכוכל בורק היהת המדאה רודכ םא

 רמחה לקשמש ורמא םהו םינורחאה עדמה ימכח תעד בותכ יתיאר דועו ,ןאט

 רמחה תעונת תריהמ היהי םאש ורמא םהו ,רמחה תעונת תריהמ ךרע יפל אוה

 היהי רמחה לקשמ זא עדנוקעסל תואסרפ ףלא םינומשו האמ ונייה רואה תצורמכ

 ןיאו ,םש אצמנ אוהש םוקמה יפל הנתשמ רמחה תומכה לקשמ ןכל .תילכת יתלב

 אוה ןינעהו ,ללכ רמחב תודבכ ןיא רשא ינא רמואו יתעד ןכל .טלחומ לקשמ רמחל

 אל ומוקמב אוה רשא רבד לכו ,םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיא ל״זח ורמא רשאכ

 לע םימ ךפשי רשאכו רפעה ןמ םילק םה םימה רשא עודיכ ,לקשמ ול ןיאו דבכי

 םש רשאב תחתמ ץראה לא ווקי ךא ץראה ינפ לע םימה ודמעי אל ץראה ינפ

 לע םימל תחתמ לופי רפעה םימה ינפ לע רפע רזפת רשאכ אוהו םמוקמ אוה

 חוני רשאכ ןכל המדאה לע ומוקמ רמח רבד לכו .ומוקמ אוה םש רשאב ץראה
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 זזלעמקמ וילע םדא הארמ תומד אסכה תומד לעו (׳א לאקזחי) איבנה רמאו

 ׳ה ינא ןכ ,וישוחו ויראות ידי לע ףוגה ירבא תנוכמב לעופ םדאה ינאש םשכ איהו

 .ולוכ םלועה לכ תא םיעודי םיטפשמו םיקוח ידי לע ויתודמו ויראותב לועפי אוה

 וילע םדא הארמ תומד אסכה תומד לעו רמאש אוה הזז ׳ה דובכ אסכ אוהו

 רשע בתכ 'א הנשמ ׳א קרפ הריצי רפסל ושוריפב ל״ז לירטוב מ״רהו .הלעמלמ

 ךבלב בשחתשכ רמול הצר .ןפוסב ןתלחתו ןתלחתב ןפוס ץוענ המ ילב תוריפס

 זא ןכ םאו הנש עשתו םיששו האמו םיפלא תשמח שי ארבנש םוימ רמאתו

 ליחתה זאש אצמתש המ רמול הצר .ןפוסב ץוענ זא ןתלהת ויהו ותוכלמ ליחתה

 ץוענ והזו ,ףוס אוה הלחת אוהש אצמתש המו ותוכלמ ןכל םדוק היה רבכ התלחת

 בושחתשכ רמאלכ ,ןפוסב ץוענ ןתלחתו ,ןפוס ץוענ רבכ ןתלחתב יכ ,ןתלחהב ןפוס

 ויהי זא ןינש יפלא אתש ורבעיש עיגישכו ןינש יפלא אתש דע ךשמי ותוכלמש

 לכ .ןפוסב ןתלחת ץוענו והזו .רהא ןינמ ליחתי הז רחאלש ןתלהת ץוענ ןפוסב

 היה אוה יכ הלחתה ראות ןיא ולו .םלועל רדעי אל הלעתי םשה יכ זמרל אב הז

 םלועה ןמ יחצנו םייק אוה ןכ םא ,שאר ול ןיא ףוס ול ןיא ןכ םאו .היהיו הוה

 .םלועה דעו

 םלועה רמחו םלועה

 הניב תעדי םא דגה ץרא ידסיב תייה הפיא

 .(ח"? בויא)

 רמחהו םוקמה 'ו רמאמ

 תא אלממה רבדה אוה םלועה רמחו ,(סייפס) םלועה ללח םוקמה אוה םלועה

 םינשמ ,בכרומה רמחה םלוע ןינב הנבנ ונממ רשא רבדה אוהו םלועה ללהה

 ,וטסירא ,ןוטלאפא .םלועה רמחו םלועה רבד לע רוקחל עדמה ימכח ולמע תוינומדק

 ןינעה ותואב ונתנו ואשנ יעלד^רב ,ץינבעיל ,עז אנ יפיש ,סעטארקסעד ,סעטארקאס

 ןורכזל רפס לע םיבותכ םיאצמנ םתריקחו םהירבד לכו םלועה רמהו םלועה רבד לע

 .הרמו לקשמ ונייה תומכ ול שי רשא רבדה ךא יכ וטילחה םלוכ טעמכו םלוע

 וניא ןכלו שי וניא אוה הלא שלש ול ןיאש רבד לכו .אצמנה שיה אוה קלחתמו

 .הז יתלב הז ןיאו דמחה תרוצ אוה תומכהש עמשנ םהירבדמ ,תואיצמב אצמנ

 אצמנו שי אוה רשא רבדה אוה הז יכ אוהו ,רחא ןפואב רמא רעסנעפס רקוחהו

 יכ ,שגרומו הארנה רבדה אוהו ותבשחמב רייצל לוכי םדאה רשא אוה תואיצמב

 לכו .רמחה אוהו תואיצמב אצמנה שיח רבדה אוה שגרומו הארנה רבדה הז ךא

 רמאל ורמא ןכ לע יכ .תואיצמב אצמנ וניאו ןיא אוה שגרומו הארנ וניאש רבד

 םרמאב ןיאמ שיה תיוה ןיבהל םהל השק היהש םושמ ,ןומדק אוה םלועה רמח רשא
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 םלוע לא ׳ה ׳ה רמאמ

 רתסנ אוה אוה ךורב שודקה .וניהלא 'ה התא ךורב בתכ םיטוקליב ל״ז א״רגה

 .רתסנו הלגנ ןושל הכרב לכב םירמוא ונא ןכלו וישעמ דצמ הלגנו ותומצע דצמ

 לע ותחגשה לע הרומ םיהלאו .ךרבתי ותומצע דצ לע הרומ אוה ךורב היוה םשו

 ,רתסנ 'ה יכנא ,ךיהלא 'ה יכנא ,בותכה תנווכ אוה הזש רמול יל הארנו .ויתוירב

 יתרמא רשא אוהו ,םירצמ ץראמ ךיתאיצוה רשא תולועפה ידי לע הלגנ ךיהלא

 הולא יראות אוה ויתודמ דצמ םדאהל גשומ הולאו ,הלגנהמ גשומ רתסנהש ,םדוק

 ,הולא הזחא ירשבמו ,יח ילאג יתעדי ינאו (ט״י בויא) רמאו ,םלועב םילעופה

 יתמשנ דוע לכ יכ .ךממ האצי ימ תמשנו ,רז אלו ואר יניעו ,יל הזחא ינא רשא

 ,יל עמש התא .םימורממ ידש תלחנו לעממ הולא קלח המו .יפאב הולא חורו יב

 ,ובל וילא םישי םא ,תלכ לבת םש ימו הצרא וילע דקפ ימ ,המכח ךפלאאו שרחה

 אוה וניינעו .בושי רפע לע םדאו דחי רשב לכ עוגי רוסאי וילא יתמשנו יחור

 רקבל םדאה דיב םלועה רמח לככ םדאה רוג רמח רוגו המשנמ בכרומ םדאהש

 איה םדאבש המשנהו ,ותלעמו ועבט ותוכיאו ותבכרה תעדלו וילע רוקחלו ותוא

 שובל אוה רוגה ,םדאה ישוחב הגישהלו התוהמ תעדל םראתל רשפא יא תוינחור

 .ויכרצ תושעל םדאה תמשנ לועפי םהב רשא םילכה המה םה רוגה ירביאו המשנל

 ,םמוד רמתל םדאה רוג היהי הידעלבמו םדאה רוגל םייח תנתונ איה המשנה איהו

 יתלב רבד השעי אלו םדאת רוג לכב תטשפתמ המשנה יכ ואלמי םירדח תעדב

 אל ןיע המשנה םצע ,גשומ הניאו גישמ .הארנ וניאו האור המשנה ,התוא תעד

 לכב תאצמנו ופאב המשנ רשא עדויו שיגרמ םדאה ךא ,התוהמ עדונ אלו התאר

 תטלושה איה המשנהו ,התומצעו התוהמ תעדלו גישהל לוכי אל רא םא ,ופוג

 ,םדאה רוגל המשנכו ,ער וב עגפי לכל וילע חיגשמו גיהנמ ,םדאה רוגב תלשומו

 לכל םייח ןתונה אוה ,ולוכ םלועה לכ תמשנ אוה הולא ,םלועה לכל הולא ןכ

 לע חיגשמו גיהנמה אוה ,םלוכ תא היחמ התאו בותככ ,םלועה רמחב יח תמשנ

 םלועב רבד םוש השעי אלו לכב לעופו לכב לשומו טילשה אוהו ואולמו םלועה

 ענמנה ןמ אוה רשאב התאר אל םדאה ןיע הולא םצע םע ראו ,הולא !וצר יתלב

 אוה ךורב שודקהש עדויו שיגרמ םדאה תאז לכב ,יחו םדאה ינארי אל יכ בותככ

 םהו ,םלועב דימת ונממ םיעפשנה ויתולועפו ויתודמ ידי לע תואיצמה ביוחמ אוה

 'ה תנומתו ,ירוחא תא תיארו בותככ הולא ירחא םיסחייתמה הולא יראת המה

 לכל שרושו רוקמ ,תובסה לכ הבס ,תויוהו תודלות לכל בא אוה הולא ,טיבי

 יתישע ינא בותככ .םתוא םייקמו לכה לבוסו אשונה אוהו ,םלועב םיאצמנה

 םירשקתמ םדאה רוגב תלעופה םדאה תמשנש ומכו ,טלמאו לובסא ינא ,אשא ינאו

 ויתודמ חורב םלועב לעופ םלועה תמשנ הולא ןכ ,חורה תמישנ ידי לע םידחאתמו

 תוימינפ אוה ,הולא םצעו .םלועהו הולא םידחאתמה תוריפס רשעה אוהו ויראותו

 .םלועה לכ תמשנ אוהו לבוסו אשונה אוה םלועה
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 םלועהו הולא

 הלגנו רתסנ 'ד רמאמ

 תואיצמה ירשפא אוה םלועהו .םלענו רתסנ אוהו תואיצמה ביוחמ אוה הולא

 םלועב םיראותה תולועפ ךא םימלענ הולא םצע ומכ הולא יראות ,הלגנ אוהז

 אצמנב אוהש גשומ ,הלגנו בכרומה םלועה רמה שריפ םלועה ,םיולג םלועה םצעב

 היה םא לשמל .םלועה תואיצמ גשומ היה אל םישוחה יתלבו ,םישוחה ידי לע

 םדאהל זא .השגרה םוש יתלב זילאראפ ופוגו שרחו רוע ומא ןטבמ דלונ םדא

 ,תואיצמב אוהש ונל גשומ םלועה תמאב יכ תואיצמב אצמנ וניא םלועה אוהה

 רשאכו ,םלועב םילעופה םיראותה תולועפ ידי לע אצמנב אוהש גשומ הולאו

 אל םדאב לעופה לכשה יתלבו ,לכשה ידי לע גשומ םלועהו הולאש אצמת ןייעת

 אוה רקיעהו ונממ םירדענ ויה אל םישוחה ךא םא םדאהל גשומ םלועה היה

 רשא עדוי לכשה ידי לעו .םלועו הולא שיש תעדל םדאה ליכשי ודי לעש לכשה

 יראות םצעש םשכו .תואיצמה ירשפא אוה םלועהו .תואיצמה ביוחמ אוה הולא

 וישוח הכ המה המ׳ עדוי וניא םדאהו ,םימלענ םדאה ישוח םצע ןכ ,םימלענ הולא

 רשא לכשה אלולו השגרההו העימשהו היארה הכ אוה המ ונייה םהב לועפי רשא

 בכרומה רמח םצע אוה המ תעדל ונייה םלועב הלגנה תא עדוי היה אל םדאב

 םלועה םור ללחב םיאצמנה םירבדה ןמ ריעזמ םעמ ךא עדוי םדאה ללכבו .םלועב

 רתוי תוארל לוכי אל םדאה ןיעו ,דואמ קוחר אוה לודגה םלועש םושמ אוהו

 םתומכ דבאי םיקחרמב םיאצמנה םירבדהו תוארל ןיעהל בוצקה לובגהו רועישה ןמ

 רשפא יא ןכ ומכו ,לודגה פאקסעלעטב וליפא םתוארל רשפא יאו .עבורמה תדמב

 אלולו .פאקסארקימב וליפא ,ןטקה םלועב םיאצמנה םינטקה םירבד תוארל םדאהל

 םלועב אצמנה לכמ המואמ םדאה עדוי היה אל םדאהל םיהלא ןנח רשא לכשה

 ןתי אוה םדאב לעפה לכשה אוה יהלאה ראתה רזעב ךאו ,לפרעב ןוכשל רמא 'הו

 רזעבו ,םלועה תאו ותוא ובבסי רשא לפרעהו ןנעה תא רזפל תירשפאה םדאהל

 םלועה לא רוצה תרקנ ידי לע טיבהלו רוצה לע דומעל עיגיו אביו הלעי לכשה

 יתנחו בותככ 'ה תרזע אלולו .תעדל רשפאש המ תעדלו ליכשהל ןיבהלו רוקחל

 םלוע יהלא ךא הלגנה תא םג תעדל םדאהל היה ענמנה ןמ טעמכ ןחא רשא תא

 ךיסוי אוהו תעדבו הניבבו המכחב ליה לא ליחמ ךלי םדאהו םדאה בלב לכש עטנ

 בותכה רמא רשא אוהו .רתויו רתוי רוד דעו רודמ םלועה ירקחמ תעדל חקל

 הלגנ םלועה ןיידעש שוריפ .םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו וניהלא 'הל תורתסנה

 'הל תורתסנה רמאש אוה הזו דיתעל תולגתהל דמוע ךא ,ריעזמ טעמ ךא םדאהל

 .םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו
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 ךמע יכנא הנהו 'ה ינא רמאיו תומלועה לכב היוה אוהו 'ה יראות םה האר רשא

 שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו הולא קלח אוה םדאה תמשנש ןכ םג ועידוהו

 אלממה אוהו 'ה אוה יכנאש יתעדי אלו רמול הצר יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב ׳ה

 לש ומוקמ אוה יכ הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו ,ומוקמ אוהו ולכ םלועה לכ

 םיהלא תיב םא יכ הז ןיא רמאיו ,םלועה רמח יתב ףא םלועה לכ אלממו םלועה

 ,םימשה רעש הזו םיהלאה תיב אוה םלועה םוקמ רמול הצר ,םימשה רעש הזו

 ידש לא ינא ל״זח ורמא רשאכ םלועה תא אוה ךורב שודקה רעיש הזבש רמול הצר

 םש תא ארקיו ,םלועה םוקמל לובגו המוק רועיש ןתנש רמול הצר ׳יד םלועל רמאש

 לודגה םלועכ ונוימדו ןטק םלוע אוהש םדאה לע ל״זח ורמאו .לא תיב אוהה םוקמה

 אוהו רפע םימ חור שא תודוסיה העבראמ בכרומו םמוד אוה םדאה רוג רמחש אוהו

 הצרא בצמ תודוסימ ארבנה םדאה רוג ,םימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלסה

 לעש םדאה שפנ אוהו המימשה עיגמ ושארו ,וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו

 וחור םע הלעמל תולעלו ושפנ תא היבגהל םדאה לוכי עדמהו הרותה תמכח ידי

 ושפנ היהתו םייח םיהלא ׳ה לא ושפנ םג קבדתהלו דחאתהלו המימשה ותמשנו

 .םימלועל םייחה רורצב הרורצ ותמשנו וחורו

 ארקיו ל״זח ורמא רשאכ אוהו בקעי לע םדוק יתבתכ רשאכ וילע בצנ ׳ה הנהו

 ןכא רמאיו ותנשמ ץקייו ,לא בקעיל ארק אוה ךורב שודקהש לארשי יהלא לא ול

 ןכא ושוריפ היהיו לא אוה ךפ י הל אל תויתוא .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי

 ןיא הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי

 רמול הצר םימשה רעש הזו םיהלא תיב אוה םדאה ףוג יכ םיהלא תיב םא יכ הז

 לע הזה םלועב ופוגב ונדועב םדאהש םדוק יתרמא רשאכ םימשה רעש אוה ףוגהש

 םג דחאתהלו קבדתהלו הנוילע רתויה הגרדמל תולעל לוכי םיבוט םישעמו הרות ידי

 שודקה רמאש ל״זח ורמא רשאכ םלוע ךלמל תומדתהלו םייח םיהלא 'ה תא ושפנ

 תא םיהלא ארביו רמאנו םינותחתב התאו םינוילעב הולא ינא םדאהל אוה ךורב

 יתשרפ רשאכ ,ץראה לכב ודר םדאהל רמאו ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה

 .ומוקמב
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 םוקמהו ןמזה רמול הצר םוקמבו רמחב וב םידרויו םילוע ןמזה איה• העונתהו םלועה

 ךלמה המלש רמאו גרעבנעדעווס םג טנאק רקוחה תעד אוהו רמחה םע דהי םיאצמנ

 ול ןיאש םדא ךל ןיא םיקרפב ל״זח ורמאו ,ץפח לכל תעו ןמז לכל םולשה וילע

 (ט״ע ט״ע ףד ורתי השרפ רהז) ל״זח ורמא דועו .םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיאו העש

 חור שא אמלע ירסק עברא !וניא ןוליא .דריו םימש הלע ימ ('ל ילשמ) רמא ות

 ןילימ ןיטמ דכ .ןימייקתמ אלד יסוי יברד יולמ ןיזחתא אסיי יבר רמא .רפע םימ

 תרמא אק ריפש רמאו היכרבו יסוי יברד הישירב יורי הנא ןועמש יברד יבגל ןילא

 ,המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלוס הנהו ,שרדמב ל״זה ורמא דועו ,אוה יכהו

 םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו ׳העברא םלוסב ויה תולעמ המכ רמא אמוחנת יבר

 השקו .םלועה שילשו םלועה בחרכ םלוסה בחרו םידרוי םיינשו םילוע םיינש וב

 יל הארנו ,םלועה ןמ בחר רתוי היהי םלוסהש רשפא ךיא שרדמה רמאמ ןיבהל

 היוהה םלועבש תוגרדמ העברא אוה ל״זח ורמאש םלוסה תולעמ העבראש רמול

 עיגמ ושארו םמוד וז הצרא בצמ םלס ןושארה רמחו ,יח ,חמוצ ,םמוד אוהו

 םלועה תוגרד עבראב וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמו׳ ןושארה רמח וז המימשה

 .םידרוי רפעו םימ ,םילוע חורו שא תודוסי העברא ז םידרוי םיינשו םילוע םיינש

 שילש אוה ךאלמש הבר תישארבב ל״זח ורמאו םיכאלמ תודוסיל בותכה ארקו

 לי״זח ורמאש אוה הזו ׳םלועה שילשו םלועה בחרכ אוה םיכאלמ העברא ןכל םלועה

 םיאצמנ םלוסהמ הגרדו הגרד לכב יכ םלועה שילשו םלועה בחרכ אוה םלוסה בחרש

 םלוסה בחרב םיכאלמ עברא םיאצמנ ויהיש רשפא ךיא הלאשה לעו םיכאלמ עברא

 ןפואה ךותב ןפוא הבכרמב לאקזחי רמא ןכלש רמול שיו םלוכל םוקמ יד ןיאש ןויכ

 אצמנ תודוסי העבראמ דוסי לכבש עודיכ .הזב הז םיברועמ תודוסיהש רמול הצר

 לכל םוקמ יד היהי הז ןפואבו ,ןפואה ךותב ןפוא אוהו תודוסיה לכמ ומע ברועמ

 תודוסיה העבראהש רמול הצר ,םלוסה בחרב הגרדו הגרד לכב םיכאלמ העבראה

 ומולחב בקעי הארש אוה הזו .םלועה תוגרדמ העבראה לכב םלועה רמחב םיאצמנ

 תעונת אוהו■ .ומע ארבנה ןמזו םוקמב אצמנ אוהו םלועה ללח אלמי רמחהש

 ןמז יתלב םוקמ ןיאו םוקמ יתלב ןמז ןיא יכ דחא אוהו הבכרמב רשא בושו אוצר

 .דחא ומשו דחא 'ה יכ הולא תבשחמו ןוצרב לכהו

 וילע בצנ 'ה הנהו ׳כ רמאמ

 .בקעי לע וילע םירמוא שיו םלוסה לע וילע שרדמב אתיא וילע בצנ 'ה ,דנהו

 אל םימשה ימשו םימשה ('ב םירבד) רמאנש םירמוא שיכ ןוכנה יל הארנו

 ורמאו ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה בותככ םלועה לכ אלמ 'ה דוככו והלכלכי

 תא ףיקמ אוה יכ ומוקמ םלועה ןיאו םלועה לש ומוקמ אוה אוה ךורב שודקה ל״זח

 ינא רמאיו ׳ה םצע יתלב יונפ םוקמ ןיא יכ םלועה ללח תא אלממו םלועה ללח

 הזחמהו 'ה ינא אוה לכה שרשו לכה רוקמ יכ בקעיל אוה ךורב שודקה עידוי 'ה
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 ארבנ אצו םדוק םוקמו ןמז היה אצ םצועמ צבא םדאה לש לכשה תגשהב רצונה אוש

 .רוקחצ בקעי דמע ןינעה ותואו היוהה םע םג

 יכ הזב תורוהצ בותכה אב המ השקו ,ויתושארמ םשיו םוקמה ינבאמ הקיו

 .םיבר ןושצ ויתושארמ אוה המ דועו ,רחא םוקמב םינבא שקבצ ךצי אצ יאדוב

 רמוצ הצר םוקמה ינבאמ חקצ םוקמו ןמז רבד צע רוקחצ בקעי הצרשכ ושוריפ אצא

 אצמצ ויתושארמ םתוא םשיו ,ויצע רוקחצ םצועה צצח םוקמ אצממה רמחה חקצ

 רבד צע תישארה וצ עדוי הז ידי צעו המחה הוהתנ םהמ רשא תודוסיה תישאר

 .ץראה תאו םימשה תא םיהצא ארב תישארב יכ םוקמו ןמז

 רשאכ אוהו ׳עודי ןמזב םוקמב בכש אצמנ רמחהש אצמו ,אוהה םוקמב בכשיו

 תאו םצועה צצח םוקמה הז םימשה תא םיהצא ארב תישאר 'ב תישארב יתשריפ

 יכ םוצחיו .םצועה צצחב אצמנ רמחהו ,ןמז השועה העונתה וד ץר ןושצמ ץראה

 האורה םדאכ ינוימד םצוע רקש םצוע אוה רמחה םצוע אוה הישעה םצוע תמאב

 אוה האור אוהש רבדהש םדאה ןיעצ הארנש הארמב הארנה רבדכ וא םוצחב רבד

 אוה םצועה רמח אוה ןכו תושיב וניאו ןאשקעצפער אוהש ונעדי תמאב צבא שי

 תחא עגר וציפא דחא בצמב דמוע וניא םצועה רמחש עודיכ תושיב וניאו ןוימד

 אוהו תונוש תובכרה ידי לע תורומתו םיפציח השעו הרוצ שבוצו הרוצ טשופ ךא

 םויקש םושמ אוהו ,ןימייק ןניא םיעגי םניא םא םינותחתהו צ״זח ורמא רשאכ

 וניאו ,הבככרמב רשא בושו אוצר תעונתב ךא אוה רמחה םצוע הז ןותחתה םצוע

 רמחה ירמאמב תערצ יתארה רשאכ הבשחמב אצמנ אוהו דחא עגר וציפא דמח

 צכשב ךא תאצמנ תירטעמאעג הדוקנה יכ ןיא אוה רמחה רוקמו שרשש ,אוה המ

 .הבשחמו

 המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלוס 'ב רמאמ

 םצוע הז םצוס רמוצ הצר ,המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םצוס הנהו םוצחיו

 המימשה עיגמ ושארו .ןמז אוהו העונתה צע אצמנב דמוע שוריפ הצרא בצמ רמחא

 רמחה םצוע הז םצס רמוצ שי דועו .םימשה םורב רשא םצועה צצח םוקמ אוהו

 ושארו ׳םצועה רמח בכרומ םהמ רשא רפע םימ חור שא תודוסיה אוהו הצרא בצמ

 ונממ רשא תודוסיה תבכרהצ רוקמו שרש אוהו ןושארה רמח הז המימשה עיגמ

 םיאצמנ םצועה םורב םימשה אבצ צכש עדמה ימכח תערצ םג .םצועה רמח הנבנ

 ןיא םצועה צצח םתעדצו תוקירב םיטטושמ םימשה אבצ צכו רעהטעהו ,רעהטעב

 צא ינא הדותב בותכה ןמ תערצ יתארה רשאכו ,צארשי ימכח תעדצצ בא ,צובג וצצ

 םיצוע םיהצא יכאצמו ןושארה רמחמ אצמ םצועה צצחו ,םצועה צצחצ צובג שי ,ידש

 שא תודוסי העבראה םהו הבכרמב רשא םינפואה םה םיהצא יכאצמ ,וב םידרויו

 םיינש צ״זח ורמאו .טהוצ שא ויתרשמ תוחור ויכאצמ השוע רומאכ ׳רפע םימ חור

 תעונתב םידרויו םיצוע ,םידרוי רפעו םימו םיצוע חורו שא ,םידרוי םיינשו םיצוע

 רמחב רשא תובכרהה צכ תבסו תונוש תועונתה צכ רוקמ אוה רשא בושו אוצר
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 הגרהאו יבא אבא ימי וברקי ובאב ושע רמאיו .הרותב בותכ הז רבכ יכ בקעי ינב

 .ךא חרב םוק וא רמאתו בקעיא ארקתו .ושע ירבד תא הקברא דגיו .יחא בקעי תא

 י״הב יתצק קחציא הקבר רמאתו ןכא ויבא תעד יתאב חורבא הצר אא בקעי ךא

 ה־אאב תונבמ השא בקעי םג חקי םאו ,השאא וא ושע חקא רשא תח תונב ינפמ

 תונבמ השא חקת אא והוציו ותא ךרביו בקעי אא קחצי ארקיו .םייח יא הז המא

 קחצי חאשיו ,ךתא ךרבי ידש אאו ,ןבא תונבמ השא םש חקו םרא הנדפ ךא ןענכ

 .םדא הנדפ ךאיו בקעי תא

 אציו השרפ
 עבש ראבמ בקעי אציו 'א רמאמ

 ךאיו בותכה רסא איעאו .םוקמב עגפיו ׳הנרח ךאיו עבש ראבמ בקעי אציו

 םאועב םדוק ןייעמ היה בקעיש א והיז ,בותכה תא שרפא יא הארנו • ,םרא הנדפ

 דע הטמאו דסחמ ם״יהנ ת״גח תוריפס עבש ןיפנא ריעז אוה עבש ראב תוריפסה

 ,שרח רהז) א״זה ורמא רשאכ קחציו םהרבא םירש הורפח רשא ראבה אוה תוכאמ

 ןוהימויקו !יאתתו ןיאאיע ןייח אכד ןאממ אוה ןאממ אראב יאה (תודאות השרפ

 .תוריפסה םאועב ןייעמו דמוע היה בקעיו עבש ראב אוהו .אאכ אזח אוהו .היא ןייאת

 הצר .הנרח ךאיו תוריפסה םאועב ןייעא אצי רמוא הצר ,עבש ראבמ בקעי אציו

 רמחה ארבנ ןיאמ רמחה תאיצמ רבד אע רמחה םאועב רוקחאו ןייעא ךאיו רמוא

 אוהש אע הנרח םשב רמחה םאוע תא בותכה ארקו ,ותיוה רוקמ׳ םוקמ הז יאמו

 שפנ חור רמח תובית ישאר הנרה .ךשחו ךא ןורחו׳ אכבה קמע הגותו בצע םוקמ

 .הז םע הז רושקו הז םע הז םהא שיש תוכיישה תעדא הצרו םאועה

 הז ןיכאוהש םיינש אע רמוא ךייש עגפיו ןושא יכ עגפיו אוה יאמ .םוקמב עגפיו

 ץושאמ וניא אוה עגפיו אאא ,ומוקמ אע דימת דמוע אוה םוקמ אבא הז תמועא

 ןייעא דמעו םאועה רמח אצמנ וב רשא םאועה אאח אוהו םוקמב עגפ אאא שגפיו

 העונתה אוהו שמשה אב יכ םש ןאיו זמקא ראבא רשאכ ׳םוקמה רבד אע רוקחאו

 םוקמ םא ןמזו םוקמ רבד אע רוקחאו ןייעא בקעי אש ותבשחמב האעו ,ןמז השועה

 ןמזו םוקמ ןיאש וא רמחה םע ךא אצמנ ןמזו םוקמש וא .רמח יתאב אצמנ ןמזו

 ימכחו .םאועא ןמז ןיאו םוקמ ןיא תמאב אבא םוקמו ןמז שיש ונא המדנ אבא אאכ

 יתאב ןמזו םוקמ שיש םתעד ונתנ םימכחהמ םהמ ןמזו םוקמ רבד אע וקאחנ עדמה

 וויטקעשזדבא אוהו םאועה ארבנ אא ךא םא תושיב אוה םוקמהו ןמזהו םאועה רמח

 סעטיאאער אאירעפמיא ערא ןמזו םוקמ רשא בתכ ןאזער ערויפ ורפסב טנאק רקוחהו

 וויטקעשזדבוס םהו ןויסנה ידי אע םיעדונו אבשב גשומו םיאצמנה תואוגס רמוא הצר

 רמחה רבד אש הרומתו ךואחב הרומתו ךואיח םיאבקמו הי ו הה ב םיואת רמוא הצר

 ןוימד אוה ןמזו םוקמ רשא וירמאמב בתכ ץינבייא רקוחהו תושיב םאועב אצמנה
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 םשב ותוא וארקו והודבכ ןכ לע יכ ׳ה
 ונק רפס רשאב ומצעל דימת דדובתמ

 היה יכ קחצי ןכ אל ...םיהלא שיאו אישנ
 ארק אלו הדשב חושל קחצי אציו בותכה
 ידבע ורפחש תוראבה לכו םיתשלפה ותוא ואנש !כ לע יכ ויבא םהרבאכ 'ה םשב
 תמצע .ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל ול רמא ךלמיבאו םיתשלפ םומתס ויבא םהרבא
 תא יכ תוארמ ויניע ןיהכתו ךמצעל ונממ קחרתתש רמול הצר ,ומצע ןושלמ
 םהרבא השע רשאכ תוירבה ןיב ברעתי אלו ןוכשי דדבל אוהש םושמ ול הרקה הז
 תא יתמקהו םיהלא ול רמא ררגב וילא הארנ רשאכ יכ תוארמ ויניע ןיהכתו ,ויבא
 יתוצמ יתרמשמ רמשיו ילוקב עמש רשא ךיבא םהרבאל יתעבשנ רשא העובשה
 םהרבא יהלא יכנא וילא רמאיו .עבש ראבב ׳ה וילא הארנ■ דועו ,יתרותו יתוקח
 ומצעל תוכז ול ןיאש קחצי האר זא .ידבע םהרבא רובעב ךיתכרבו ךיבא
 תוירבל בוהאש ימ ךא יכ קחצי עדי זא .ויבא תוכזב אוה םיהלא ול ןתנ רשא לכו
 'ה יכרד םעהל דמלל ,'ה םשב ארקיו 'הל חבזמ קחצי הנב זא .םוקמל בוהא אוה

 יכ וניאר האר וילא ורמאיו ואבצ רש לכיפו וישנאו ךלמיבא וילא ואב ךכ רחאו
 אלא רשב לוכאל רוסאש תארמ ויניע ןיהכתו .ךמע תירב התרכנו ךמע 'ה היה
 םייח ילעב םד ךופשל רוסאש תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו ,ןובאתל
 יתנקז אנ הנה וילא רמאיו ושע לא ארקיו ,הכרבל וליפא םרשב תא לוכאלו
 יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו דיצ יל הדיצו אצ התעו .יתומ םוי יתעדי אל
 שודקה לש ויפכ ריצי לע קחצי סה אלו תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב הלכאו
 רשב תא לוכאל םדאהל רתומו םדאה ליבשב ארבנ לכהש ורמאב אוה ךורב
 תצעב בקעיו ונוצרכ תושעל ודיב הלע אל הז רובעבו ׳וילע ךרביש טרפבו םייחה
 אוהש םושמ רוכבה היה בקעיש םדוק יתרמא רשאכ ןידב הכרבה תא חקל ומא
 אלש הקזחב ןושאר אציו ופחד ושע לבא ןושאר תאצל ןוכה היהו ינשה ערזמ ארבנ
 םע אוה הכרבה ןידבו הרכבה תא ושע זביו הרכבה בקעיל רכמ ושע דועו .ןידכ

 .הרכבה

 הלודג הדרח קחצי דרחיו הדיצה םע ושע אב רשאכו בקעי תא קחצי ךרביו
 ושעו ולש הייה הרכבהש םושמ הככרבה תא חקי בקעיש רבדה היה 'המ יכ ועדיב
 ושע זביו הרכבה תא ושעמ הנק בקעי דועו ןידכ אלש הקזח דיב הרכבה תא חקל
 רשאכו .ןידב הכרבה תא בקעי חקל ןכ לע יכ הרכבה םע איה הכרבהו .הרכבה תא
 ,דאמ דע הרמו הלודג הקעצ קעציו .היהי ךורב םג ורמאב ויבא ירבד תא ושע עמש

 ול היהת התאו ךיחאל יתמש ריבג ןה קחצי רמאיו .יבא ינא םג ינכרב רמאיו
 ויבא לא ושע רמאיו .ינב השעא המ אופיא הכלו ובר הנק דבע הנקש המו דבעל
 ךברח לע רמאיו קחצי ותא ךרביו .ךביו ולק תא אשיו יבא ךל איה תחא הכרבה
 ושע םטשיו .ךיראוצ לעמ ולע תקרפו דירת רשאכ היהו דובעת ךיחא תאו היחת
 ושע ינב בלב תרעוב האנשה חזה םויה דעו ,ויבא וכרב רשא הכרבה לע בקעי תא
 תא ושע ינב ומטשי עודמ תורחא תובס שקבל ונל ןיאו ,הז רובעב בקעי ינב לע
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 הקי אלממו יל ךתרכב תא םויכ הרכמ ןכ לע .םלועל דוע רכזי אלו םדאה שפנ םג

 תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו .הכרב אוה הרכב תויתוא הכרבה תא םג

 יכנא אוהו םדאה שפנ ראשת אל םדאה רוג תומ רחאש ןויכ הרכב יל הז המלו

 העבשה בקעי רמאיו .הרכב יל הז המלו תומל ךלוה יכנא .יחה םדאבש — .ייטרפה

 .הרכבה תא ושע זביו בקעיל ותרכב תא רכמיו ול עבשיו יל

 ןושארה בערה דבלמ ׳ג רמאמ

 בותכה אבו .םהרבא ימיב היהי רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו

 .םהרבא ימיב היהש בערה ןיבו קחצי ימיב היהש בערה ןיב קוליח היהש ונדמלל

 היה חרכומ ןכל םיתשלפ ץראב םג ץראה לכב בערה היה םהרבא ימיבש אוהו

 קחצי ימיב היהש בערה לבא ,אוה ךורב שודקה בכע אלו המירצמ דריל םהרבא

 .ררגב קחצי בשיו ,המירצמ דרת לא קחציל םיהלא רמא ןכל .ךכ לכ דבכ היה אל

 'ה םש תא םסרפל הצר קחצי םג .איה יתחא רמאיו ותשא לע םוקמה ישנא ולאשיו

 הז ידי לע ויבא םהרבא םע היה רשאכ םיהלא שיאל םוקמה ישנאל עדוהלו

 דעב ךלמיבא היקשה הרהמ דע יכ ודיב התלע אל לבא ,איה יתחא הרש לע רמאש

 דע לודגו ךולה ךליו שיאה לדגיו .ותשא הקבר תא קחצמ קחצי הנהו אריו ןולחה

 ברועמ היה אלש םושמ אוהו ויבא םהרבאכ תוירבל בוהא היה אל תאז לכב .דאמ

 לכ ןכ לע יכ םעה םע אשמו עגמ ול היה אלו ןוכשי דדבל אוהו תוירבה ןיב

 ,ראב קחצי ידבע ורפח רשאכו ,םיתשלפ םומתס ויבא םהרבא ידבע ורפחש תוראבה

 המש ארקיו הילע םג וביריו תרחא ראב ורפחיו .קשע ומש וארקיו אוה ונל ורמא

 הארנש רחא םא יכ קחצי תא ובהא אלש עמשמ הזמ ונמעמ ךל ול ורמא םגו הנטש

 לכיפו ךךלמיבא וילא אב זא 'ה םשב ארקיו חבזמ הנבו הבסה ול עדונו וילא 'ה

 לכיפו ךלמיבא .וניניב תירב התרכנו ךמע ׳ה היה יכ וניאר האר ורמאו ואבצ רש

 אוה רשאכ ךלמיבא םכלמ תא םיתשלפה וארק ןכ םא יכ םהרבא ימיב הז אל

 לכ השעי ויפ לעש לכ־יפ םיתשלפה וארק ואבצ רשלו .אקשויטאב ראצ ןושלב

 .ךלמה תדוקפ

 ושע תא קחצי בהאיו ׳ד רמאמ

 הלוע היה קחציש בותכה ונל זמרי הזבו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו

 ויבא יניעב ןח אצמל ןעמל ותוא המרמ היה ושעו ויבאכ םכח היה אלו המימת

 ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו בותכה רמאש אוה הזו .ותומ םרט ותוא ךרבי ןעמל

 קחציש הארנכו ותוא ךרביש יואר וניא אוה יכו ותוא המרמ ושע יכ תוארמ ויניע

 ןידה תדמב םא יכ םימחרהו דסחה תרמב גהנתהל ויבא םהרבא יכרדב ךלה אל

 תוארמ ויניע ןיהכתו .קחציל הרובגו םהרבאל דסח םיסחימ תמאה ימכחש עודיכ

 סינכמ היהו תוירבה ןיב ברועמ היה םהרבאש עודיכו .םלועה םייקתי אל ןידב יכ

 *ברד תעדל הניב םדאל דמלל המש רוגל אבש םוקמ לכב ׳ה םשב ארקו םיחרוא
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 ןיב הדלותה׳ תועדומ חולשל רהד תיב םהל היה אל םינומדקה םימיבו םדוק אלא

 הלא לכ הכלמ הדליש בר ןמז רחא םהרבאל דגיו .התע אוה רשאכ והערל שיא

 ג״י תב הרענ התיה רבכ קחצי החקל רשאכו םדוק רבכ הדלונ הקבר זבו רבכ

 .הנש ג״כ וא םינש

 קחצי רתעיז 'ב רמאמ

 הנוצר התיה הרשכ הקברש רשפאו איה הרקע יכ ותשא הכנל ׳הל קחצי רתעיו

 תלעות אצת הזמש םינומדקה םימיב ובשח ןכ יכ הישאל התחפש תא קחצי הקיש

 הזמ הרקעל תלעות םוש ןיאש ויתובא לש ןויסנה ןמ עדי קחצי לבא ,הרקעל

 קחצי רתעיו ןכל אוה ךורב שודקה לש ודיב אוה היח לש חתפמש התיה ותעדו

 הרקמו הברקב םינבה וצצרתיו ותשא רהתו 'ה ול רתעיו אוה ןכ יכ ותשא הכנל ׳הל

 שורדל ךלתו םישנה לכמ הנוש יכנא הז המל ןכ םא רמאתו שדח רבד היה הזכ

 ,םיהלא שיא דיב םימותו םירוא ןימ םהל היה םינומדקה םימיבש עמשמ .'ה תא

 ץמאי םאלמ םאלו ךנטבב םיוג ינש הל רמאיו םהל 'הל לואשל םעה ואב וילאו

 הז םק הזשכ ל״זח ורמא רשאכ ינשה רבגי םעפו דחא רבגי םעפ ,ריעצ דבעי ברו

 תעב יכ םדוק יתבתכ רשאכ אוהו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו ,לפונ

 רעשו םד הדקעה תעב וילא הארנש הארמה הארו קחצי לע הדקעה דחפ לפנ גוויזה

 ומש ארקיו רעש תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אצי אוהה ערזה זמ ןכל ליאה לש

 ןמ היה בקעיו ,בקעי ומש ארקיו ,ושע בקעב תזחא ודיו ויחא אצי ךכ רחאו ,ושע

 אציו ופחד ושע לבא הרוכבה ולו ןושאר תאצל ךירצ היה ןידה ןמו ינשה ערזה

 .םאה םחרב בקעי לע רבג יכ הקזח דיב םא יכ ןיד אלב ןושארה אוה

 תאצל ושעל בקעי ןתנ אלו םהיניב ביר היהש תוארהל ושע בקעב תזחא ודיו

 ןויכ דועו ויחא ישעמ לע האחמכ ושע בקעב זחא ןכל הקזחב אצי ושע לבא

 •הרכבל ותוכז דבא אל הזבו תחא תעב דחיב םהינש ואצי ולאכ אוה ובקעב זחאש

 .בקעי ומש ארקיו ושע בקעב תזחא ודיו דחי ואצי םהינש יכ

 םדאה ומצע תא ארקו ,הזה םדאה םדאה ןמ אנ ינטעלה בקעי לא ושע רמאיו

 היה אוהש לע ריעש ול וארק ןכו םודא ומש ארק ןכ לע יכ ינומדא היה אוהש לע

 דיזנל ומצע תא הוושהו הזה םדאה םדאה ןמ ינטעלה רמאו ׳רעש תרדאכ ולכ

 חמוצו םמודה ותעדלו םלועב ארבנ רשא לכמ םדאל ןורתי ןיאש ורמאב םודאה

 ןמ היחי חמוצה הלעמב םיווש םלוכו תחא הגרדמב םידמוע םלוכ םדאה םגו יחו

 רפעל בושיו םדאה תומי רשאכו .םדאה אוה ןכו חמוצה ןמ היחי יחהו םמודה

 היהי ןכו הז רחא הז תונוש תורומתו ךוליהב תינש םילגלגתמו הלילח רזוח זא

 ירבד בקעי עמש רשאכו םידספנ ךכ רחאו המ ןמז םימייקו םייח םלוכ םימלועל

 ,יל ךתרכב תא םויכ הרכמ ושע לא בקעי רמאיו םלועב םדאה בצמ רבד לע-ושע

 תומת זא םדאה ךוג תומי רשאכו םייחה םלועב םדאהל ןורתי ןיא ךתעדלש ןויכ
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 רשא רגה וז הרוטק ינב לבא םחלשיו תונתמ םהרבא ןתנ םישגלפה ינבלו םתס

 םע וראשנו םהרבא חלש אל םתוא הרש תומ רחא תינשה !יאושנב םהרבאל הדלי

 הרוטק לש ןיאושנהש יפ לע חאו .ותומ רחא םהרבא תיבב רגה וז הרוטק םמא

 ינב םע קחצי בשי יח היה ויבאש ןמז לכ תאז לכב קחצי ןוצר דגנכ היה רגה וז

 שוריפה יתעדל לבא .ומצעל רוגל קחצי ךלה םהרבא תומ רחא ךא ויבא תיבב ותיב

 ןכל הרותב בותכה וישנ לע םישגלפ םהרבאל היהש אוהו תמאה ןמ קוחר היהי הז

 המשו השא חקיו םהרבא רסיו בותככ רגה אל תרחא השא איה הרוטקש יתעד

 רגה לש םישגלפה ינבלו ,םישגלפ בותכה ארק הרוטקו רגהו׳ ,רתוי אלו הרוטק

 ויבא תיבב רוגל קחצי הצר אל תאז לכב ,םחלשיו תונתמ םהרבא ןתנ הרוטקו

 חלש אל התוא יכ ויבא תיבב רוגל הראשנ ויבא תומ רחא הרוטק הנמלאהש םושמ■

 זאו ומצעל יאר יחל ראב םע רוגל ותיב ינב םע קחצי ךלה ןכ לע יכ וייחב םהרבא

 ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו בותכה רמאש אוה הזו ומצעל הכרב קחצי ךרצנ היה

 .יאר יחל ראב םע קחצי בשיו .ונב קחצי תא םיהלא

 תודלות השרפ

 קחצי תודלות הלאו 'א רמאמ

 תומ רחא קחצי תודלות בותכה בישח אקו ,םהרבא ןב קחצי תודלות הלא

 רקיעש תורוהל םהרבא תומ םרט םינש רשע השמח ודלונ קחצי ינבש ךא םהרבא

 םהרבא ׳םהרבא ןב קחצי תודלות הלא בותכה רמאו קחצי היה םהרבא לש וערז

 יהיו ,ערז ךל ארקי קחציב יכ אוה ךורב שודקה רמא רשאכ קחצי תא דילוה

 היה קחצי יכ הרקע חתיה הנש םירשעו הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי

 ירה הנש שמחו םיעבשו האמ ןב היה רשאכ תמ םהרבאו׳ ,דילוהשכ םישש ןב

 םינש 'ג תב התיה הקברש ל״זח ורמאו ,םהרבא תומ םרט םינש רשע השמח ודלונ

 רכיתו הדקעה תעב הנש ז״ל ןב היה קחציש םושמ אוה םעטהו קחציל האשנהב

 תא ותחקב הנש םיעברא ןב היה קחציו הקבר הדלונש םהרבאל דנוה הרקעה רחא

 הנש ׳ג תב יתעדל יכ אלפל הז יל יהיו .םינש 'ג תב הקבר התיה ןכ לע הקבר

 התקשהש ןיעה לע התודוא בותכה ונל רפסש המ לכ דועו,שיאל אשנהל היואר הניא

 רשאכו היפ תא לאשנו הרענל וארקנ ורמאו הרענ הארק בותכהו םילמגה לכל

 התיה הקברש עמשמ הז לכמ ,סכתתו ריעצה תא חקתו ביתכ קחצי תא השגפ

 ןכ לע יכ רתויו םינש ג״י תבמ תוחפ אל היכרד לכב הלותב הרענ אוהה תעב

 םהרבאל דגיו הדקעה רחא בותכה רמאש המ יתעדלו .הרענ בותכה התוא ארק

 םדוק הדלונ רבכש אלא .איהה תעב הדלונ איהש אקוד ואל הקבר תא דלי לאותבו

 איהה תעב ודלונ אל יאדווב םהו הכלמ הדלי רשא לכ תא בשוחו ךלוה בותכהו
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 םהה םימיב היהש הנידמה גהנמכ הריחמ םלשלו ונודא ןב רובע השא הקיל

 תעל םגו ,םהיניב היהש האוושהה יפכ הלכה יבאל םלשל ביוחמ היה ןתחהש

 .התחפשממ וא היתובאמ הלכה תונקל םגהנמש תומוקמ שי תאזה

 תיב אביו בותכה ונל רפסי רשאכ וכרד תא חילצה םיהלאו רזעילא ךליו

 ןבל ןעיו .םימה ןיע לע ול הרק רשא תאו םירבדה לכ תא םהל רפסיו לאותב

 תא ךדשל הצור וניא ויבאש ןבל הארש רמול יל הארנו שארב ןבל ץפקו ,לאותבו

 הלכה רובע םלשל ומע רזעילא איבהש תורישעה רחא טוהל היה ןבלו קחציל ותב

 ,בוט וא ער ךילא רבד לכונ אל רבדה אצי ׳המ ורמאיו שארב ץפק ןכ לע יכ

 .היהיש ןפוא הזיאב םתיבב תורישעה ראשיש הלובחת אצמיש היה ותנווכו

 שודקה ךא רזעילא לש הרעקב םס ומישיו הז תודוא ויבא םע רבד רשאכ ךכ רחאו

 ׳המ יכ .תמיו םסה ןמ לאותב לכאיו תורעקה תא ףילחהו וכאלמ חלש אוה ךורב

 ורמאו המאו היחא רמאיו רקבב ומוקיו השאל הקבר תא אשי קחציש רבדה אצי

 השק היהו ,ודצמ בוכיע היהי אלש ותימהו ךאלמ אבו בכעל הצר לאותבש ל״זח

 שריי אוהו םהרבאל דיחי ןב היהש קחציל ותב תא תתל לאותב הצר אל עודמ יל

 לאותבו ושפנו ופוגב הדקעה רחא הלוח היה קחציש יתרמא רשאכ אוה אלא ׳ותוא

 לבא .קחציל ותב תא תתל םיכסה אל ןכל .ןכ ול רמא רזעילאש רשפאו הזמ עדי

 בוכיע םוש היהי יתלבל לאותב תא ריבעה תוביסה לכ בבסמה אוה ךורב שודקה

 וחלשיו ,הלוח קחציש העדיש ףא קחציל אשנהל הצרתנ המצעב איה יכ הקבר דצמ

 הדשב חושל קחצי אציו ,שיאה ירחא הנכלתו היתרענו הקבר םקתו ,הקבר תא

 תא קחציל דבעה רפסיו .םישנא ןמ קחרתהלו דדובתהל וכרד היה ןכ יכ ברע תעל

 הבהאיו השאל ול יהתו הקבר תא חקיו ומא הרש הלהאה קחצי האביו ,םירבדה לכ

 היה ןיידע לבא .םדוק וילע הרשש הרוחש הרמה ןמ אפרנו .ומא ירחא קחצי םחניו

 םודאה םדהו רעשה אוהו הדקעה רחא וחומב םשרנש הארמה ןמ עתרנו דחפמ

 ןושארה אצי ערזה ןמש הביסה היה הז םושמש ןמקל ראבא רשאכ ליאה ןמ ךפשנה

 תישארב) בקעי רמא רשאכ דחפ םשב קחצי תא וארקו רעש תרדאכ ולכ ינומדא

 .קחצי דחפו םהרבא יבא יהלא (א״ל

 השא הקיו םהרבא ףסיו 'ג רמאמ

 שרדמב ל״ז וניתובר ,םינב ול דלתו הרוטק המשו השא הקיו םהרבא ףסיו

 םישגלפה ינבלו הרותב בותכש ןויכ יל השקו .רגה וז הרוטק ורמאו ושרד הבר

 דבלמ םישנ דוע םהרבא חקלש וניצמ אל הרותבו ,םחלשיו תונתמ םהרבא ןתנ

 בותכה רמא ךיא רגה וז הרוטק םאו ,םינב ול ודלי רשא הרוטקו רגה םא יכ הרש

 הדלי רשא לאעמשי ינב הנומ בותכה דועו ,רגה וז הרוטקש ןויכ םישגלפה ינבלו

 לאעמשי תונמל ךירצ היה רגה וז הרוטק םאו דוחל הרוטק ינבו דוחל םהרבאל רגה

 הרש וישנ לע םישגלפ םהרבאל היהש רמול יתעדב הלעו ,הרוטק ינב םע דחי

 בותכה רמאו םמשב בותכה רכז אל םהרבאל ודלי רשא םהינב תאו םתואו רגהו
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 עברא תירקב רוגה חז הרש תמתו ביתכד ארקםי עמשמ וייחב רוגב םירבוחמה רמא

 הזה םצועב ןענכ ץראב ,וייחב ופוגב םירבוחמ ויהש ןורבח אוה תודוסי עבראה וצא

 ה-בושתב תחא העש הבוט םיקרפב צ״זח ורמאש המ אוהו .םעומ ןמזב םדא רחובה

 הזה םצועבש יתרמא רשאכ אוהו .אבה םצוע ייח צכמ> הזה םצועב םיבוט םישעמו

 הריחבה ירי צעו ויפאב םיהצא חפנש המשנה ידי צעו ומצעצ יטרפ אוה םדאה זא

 צע יכ ,םיבוט םירבד תושעצ םינויצעצ תומדתהצ צוכי םדאה םיהצא ותוא ןנחש

 שפנצ שובצ היה רוגהש םושמ רטפנה םדאה רוגצ דובכ קצחצ םיביוחמ ונא ןכ

 היה הזו םיבוט םישעמ השוע םדאת ץפח יצככ ומעו ובו הזה םצועב וייחב םדאה

 ךירצש םצוע יאב צכצו תה ינבצ תורוחצ הרשצ רפסצ אב םהרבאש בותכה תנווכ

 רשא וצמע צכמ םדאה רוג צש וקצח הז יכ רטפנה םדאה רוגצ דובכ ןתיצ םדאה

 בושת רפע צאו התא רפע יכ ('ג תישארב) םיהיצא רמא רשאכ שמשה תחת צמע

 אוה וב שבצתתו םדאה רוגב רשא שפנה םא יכ םדאה אוה םדאה רוג רמח אצ יכ

 ראשי רשא אוה שפנהו וניתומדכ ונמצצב םדא השענ םיהצא רמא רשא םדאה

 םיתמ תויחהצ אוה ךורב שודקה ןוצרב הצעיש תעב םוקצ דיתעו רוגה תומ רחא

 האר שפניו תצמו םארבהב תצמ תישארב השרפב יתראב רשאכ אבצ דיתעצ

 .עדתו םש

 ןקז םהרבאו ׳ב רמאמ

 רשא צכב צשומה ותיב ןקז ורבע צא םהרבא רמאיו ,םימיב אב ןקז םהרבאו

 ,ינענכה תונבמ ינבצ השא חקת אצש ךעיבשאו יכרי תחת ךדי אנ םיש ,וצ

 םעטה ןמ ותחפשממ היה אוהש רא טוצ תונב םע ונב תא ךדשצ םהרבא הצר אצו

 םיאמטה ערזו 'ה צהקב אבי אצ באומו ןומע הרותב בותכש םושמ םדוק יתרמאש

 ורחבי תובאהש הרותב אצמנ אצ יכ השקו .םישודק ערזב ברעתהצ יואר וניא

 הישא וצ רוחבצ דמעמב היהו הנש ז״צ הדקעה תעב היה קחציו .םהינבצ השא

 צעו ויסכנ צע תופרטפאצ רזעיצאצ השעש בותכה ןמ הארנכ אצא דוע אצו ,ומצעב

 תונבמ השא וצ חקי אצש השא קחצי אשי םרט תומי יצוא ותוא עיבשהו ונב

 ותעדב שטשוטמ היהו קחצי שצחנ הדקעה רחאש יתרמא רשאכ אוה אצא ינענכה

 םדו רעשה ןמ צהבנו ותמשנ ויצא הרזח רשאכ האר רשא הארמה ןמ דחפמו

 הרושק היה ושפנו ומא התמש וצ עדונ רשאכ ךכ רחאו ודצב דקענש ציא.ר

 ובצ צע הצע אצו םישנא ןמ קחרתמו דדובתמ היהו הרוחש הרמב צפנ השפנב

 צעו ונב צע תופרטפאצ רזעיצאצ השע ןכצ תאז צכ תא האר םהרבאו ,השא אשיצ

 םהרבאו ,ןענכ תונבמ ונבצ השא חקי אצש תומי םאש ותוא עיבשהו וצ רשא צכ

 ותדצומ ץרא צא ךציש רזעיצאצ רמא ןכ צע יכ ותומ םרט השא קחצי אשיש הצר

 אוה ערז ךצ ארקי קהציבש וצ חיטבה רשא םיהצאו .ותחפשממ ונבצ השא חקיו

 בוט צכ תא חקיו רזעיצא וצ עבשיו .םשמ ינבצ השא תחקצו ךינפצ וכאצמ חצשי

 צוכי אוהש םהרבא וינדא תאמ האשרה חכו הדועת רטש רמוצ הצר ודיב וינודא
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 עבש ראבמ םהרבא עסנ הדקעה םדוק םינש ב״יש םלוע רדס תעד יפל אוהו ורונמ

 רג היה הדקעה תעב יתעדל לבא ,ןורבחב רג היה הדקעה תעבו ןורבחל ךליו

 לא בש רמול הצר ,עבש ראב לא םהרבא בשיו בותככ עבש ראבב ןיידע םהרבא

 רג אוהה תעה לכ רמול הצר ׳עבש ראבב םהרבא בשיו ,ךלה םשמ רשא םוקמה

 .םדוק יתראב רשאכ םינש ח״ל אוהו עבש ראבב םהרבא

 הרש ייח השרפ

 הרשל דופסל 'א רמאמ

 הכלה הרשש יתרמא רשאכ ןענכ ץראב ןורבח איה עברא תירקב הרש תמתו

 לא םשל וכלה יאדובש הרמאב קחציו םהרבא רחא שקבל םויה ותואב ןורבחל

 לוכשא רנע םהרבא תירב ילעב םע םינש ד״כ םינפלמ םש ורג רשא םוקמה

 ודיגה רשאכו הרש תמתו הלחתו הבל גפיו האצמ אלו ןורבחל האובבו ,ארממו

 ךלה אלו .התכבלו הרשל רפסל םהרבא אביו עברא תירקב .דרש תמ יכ םהרבאל

 אב ךכ רחא ךא עבש ראבב ראשנו הדקעה דחפמ הלוח היהש םושמ קחצי ומע

 הצר .םויה םכמע יכנא בשותו רג תח ינב לא רבדיו .ןורבחב רוגל ויבא לא קחצי

 םינפלמ םכמע בשות יתייה לבא יתאב התעש םושמ םויה םכמע יכנא רג רמול

 .וניכותב התא םיהלא אישנ תח ינב ונעיו .םכמע רבק תזוחא יל ונת .הנש ד״ב

 ,וניכותב התא םיהלא אישנ םא יכ וניכותב בשחנ התא בשות אלו רג אל רמול הצר

 שיא ןיאו ךתמ תא רבק ונירבק רחבמב ,ץראה לכ ותושרב םיהלא אישנ ןכ ךלמכו

 תרעמ הדש תא םהמ תחקל הצר אל הארנכ םהרבאו .ךממ ורבק תא ענמי ונממ

 םלשלו הדשה תא םהמ תונקל םא יכ אישנ אוהש לע ןידב אלו הנתמב אל הלפכמה

 הלפכמה תרעמ הדש לע ןינק רטש ול ונתיש ןעמל רחסל רבע ךסכ ילקשב הרובע

 ותזוחא איהו הדשה תא הנק םהרבאש ואבי תורודל דיתעל דעל היהת ןעמל

 וב רשא הרעמהו הדשה הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו בותכה דיעה ןכו ,םלועל

 הרעמהו הדשה םקיו ,הנקמל םהרבאל ביבס ולבג לכב רשא הדשב רשא ץעה לכו

 םהרבא בותכיו רשיה רפסב בותכו ,תח ינב תאמ רבק תזוחאל םהרבאל וב רשא

 ןב ליגיבא ,םידעה תומש הלאו ׳םידע העברא דעיו םותחיו רפסב הזה רבדה תא

 ןב לידקב .ירמגה םריחא ןב ןודבא ,יוחה שנושא ןב ןרח ידא .יתחה עישומא

 הרש תמתו .ויתורצואב המישיו הנקמה רפס תא םהרבא הקיו .ינודצה שידובא

 יבר (םלענה שרדמ ב״ע א״כק ךד רהז) ל״זח ורמאו ,ןורבח איה עברא תירקב

 םירבד העברא וב םינכהו םדאל אוה ךירב אשדוק ארב ןנחוי יבר רמא קחצי

 ךוגב םיקלחנה רמא קחצי יבר ,ךוגב םירבוחמה הדוהי יבר רמא ,ךוגב םיקלחנה

 הדוהי יבר .הזה םלועה !מ םדאה אצוישכ ודוסיל דחא לכ שרפתהל םיקלוח םהש
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 ואלנ ,וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו

 י״שרו ךאלמה ול רמאש רחא שרדמב ל״זח ורמאו רחא אוה המ שרפל םישרפמה

 ,םהרבא לש תונעט רחאו הניכשהו ךאלמה ירבד לכ רחא הדגאה יפל בתכ לד

 הארש םדוק רחא תלמ בותכל ול היה הז יפל יכ בשוימ וניא םישוריפ יתעדלו

 רחא בותכל ךירצש רמול וצר םלועה תומוא ימכחמ הרותה ירקוח ךכיפלו ליאה תא

 ,םתעד תא ופחד הלבקב ונידיב הרוסמהש לארשי ינב ונחנא לבא 'ר תחת 'ד

 יתרמא יכנאו .השודקה הרותה ןמ דחא תוא וליפא ףילחהל לארשי ינבל הלילחו

 עדי אלו רעיב תונליאה !יב ץר תחא היחש קוחרמ האר םהרבאש בותכה שרפל

 ךבסב זחאנש רחא ךא 'הל הלועל בירקהל יואר הרשכ וא הפרט היח איה םא

 הקיו םהרבא ךליו ,'הל הלוע בירקהל יוארה הרשכ היח ,ליא הנהו האר וינרקב

 ראבל שי הדקעה השרפ ירואיב יפל םנמא .ונב תחת הלועל והלעיו ליאה תא

 הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו :אוהו בלה לע לבקתמ היהיש ןפואב ןינעה תא

 לא ךדי חלשת לא םימשה ןמ 'ה ךאלמ ול רמאש המ רחא רמול הצר רחא ליא

 ףוגה רמחבש אוהו יחה ןיבו םדאה ןיב רשא לדבהה עדיו םהרבא האר זא רענה

 םדאה יהיו בותככ ףוגה רמחב המה םיווש םייחה תגרדמבו יחו םדאה ןיב קוליח ןיא

 שפנ ץראה אצת ביתכ המהבב יכ הזב םהיניב ילודג לדבה שי לבא .היח שפנל

 .םדאה ןמ הנוש רחא אוה ליאה ןכ לע םייח תמשנ ויפאב הפיו ביתכ םדאבו היח

 הנותחת הגרדמב אוה ליאהש רמול הצר .ונב תחת הלועל והלעיו ליאה תא הקיו

 הארי 'ה אוהה םוקמה םש ארקיו .יחה ןמ הנוילע הגרדמב אוה םדאהו ונב לש

 ןיבש לדבההו דספהו היוה םלוע תולשלתשה רדס םהרבאל 'ה הארה םשש םושמ

 ןברק בירקהל רוסאש אוהו םלועהו םיהלא לא וסוחיב םדאה דמעמו .יחו םדאה

 לבא יחה ןמ ןברק בירקהל רתומ ודבל ׳ה לא ךאו ,המהבה ןמ םא יכ 'הל םדא

 אוה םייחה רשב תליכאש םושמ ורשב תא לוכאלו יחה תא טוחשל םדאהל רוסא

 הלכאל היהי םכל יח אוה רשא שמר לכ בותכה רמאו ׳דספהו היוה םלוע רדס דגנ
 ו

 קריכ הלכאל היהי םכל תוחל םא יכ םודא םד וב ןיא לבא יה אוה רשא רמול הצר

 לכ דימ ביתכו .ולכאת אל םודא םד ומד ושפנב רשב ךא .לכ תא םכל יתתנ בשע

 לכאיו םייחה םד ךפשיו 'ה רבדל עמשי אל רשא ימ לכו ,םדאה דימו ונשרדא היח

 בתכ הריצי רפסל ושוריפב ל״ז ד״בארהו ,ונוע אשי םדאהו שנעי שנע ורשב תא

 ךכיפל ומשב וקקחנ םירוציה לכש דמלמ לכ השוע 'ה ינא ('א הנשמ ׳א קרפ)

 םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפושו רבד תיחשהל אלש וניוטצנ

 םדאהו םדאב םיפתושמ םיארבנה לכ תויהל הריציה דוס והזו ,םדאה תא השע

 השעמב ביתכו חצרת אל ביתכ (א״ע ב״י ףד אריו השרפ רהז) ל״זח ורמאו .ןהב

 ביתכד יכה ירקאד שנ רב לוטקת אל תנאו' .היח שפנ ץרש םימה וצרשי תישארב

 םהרבא םע בש אוה םג יכ קחצי תא בותכה רכז אלו ,וירענ לא םהרבא בשיו

 זא היה םשש ןורבחל קחצי תא םהרבא חלשש ל״ז ם״יבלמה שריפו וירענ לא

 .ארטוז יעלב יברברד וללה םיגדכ ויהת אלו .היח שפנל םדאה יהיו
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 דחא רמול הצר .קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע אשיו .ותומי םב םרתי עסנ אלה

 תעדל ונממ קוחר היה אוהה ןינעה דוע ,ןינעה ותואב ןנובתהו םהרבא רקחש

 .יחו םדאה ןיב שיש לדבהה

 ריסהל םהרבא קזחתהו רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא רמאיו

 רשאכו .הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ םכל ובש רמאו ובלב ולפנש תוקפסה

 הלועל השה ול הארי םיהילא םהרבא רמאיו .הלועל השה היא ויבא תא קחצי לאש

 בצמב רמול הצר דחאכ םיהלאל ול הארי ינבו השהש יל המודמכ רמול הצר ינב

 םסוחיב דחאכ םהינש וכלי ינבו השה רמול הצר וידחי םהינש וכליו .דחא הלעמבו

 ןויעו הריקחה רחא רמול הצר ,םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ואביו .םיהלאה לא

 םושמ אוהו .םיהלאל םסוחיב אוה דחאו ,ויא המהבה ןמ םדאהרתומש וניבה רבדב

 הגרדמב םידמועו ורצונ םהינש דחא רמחמ המהבה רוג רמחו םדאה רוג רמחש

 אשנתי אל ןכ לע יכ םתלעמב ומדנ תומהבכ לשמנ םדאהו םייחה םלועב תחא

 הזש םושמ אוה ןכ אל ורשב תא לוכאלו יחה תא תימהל ול רתומש רמול םדאה

 ןברק בירקה וליאכ אוה םייחה רשב לכואה םדאהו םלועב םייחה רדס דגנ אוה

 רתומ םיהובג לכ לע הובג אוהש ודבל 'ה לא םא יכ הרותה ןמ רוסא הזו ומצעל

 ןכ לע המהבה ןמ ׳הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא ביתכו ,יחה ןמ ןברק בירקהל

 .ךשפנ לכב ךיהלא 'ה תא תבהאו ביתכו םיהלא לא וסוחיב המהב ללכב םדאה

 תושעל ונב קחצי תא רקעיו ןכל ,'הל ושפנ תא םג רוסמל םדאה ביוחמ ןכ לע

 ׳ה ךאלמ ארקיו ׳ושפנכ ול בוהאה ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו 'ה תוצמ

 יתעדי התע יכ המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו םימשה ןמ

 ןויכו .ךיהלא 'ה תא האריל םא יכ ךממ לאוש ׳ה המ יכ ,התא םיהלא ארי יכ

 יכ ,'הל ןברק םדא בירקהל רוסאו יח לכ לע אשנתמ םדאה הזב םיהלא ארי התאש

 ארי םיהלא תא תלהק רמאו ,המואמ ול שעת לאו ןכל תאז השוע לכ 'ה תבעות

 אלש ןויכו ,יח לכ לע םדאה אשנתי הזבו םדאה לכ הז יכ רומש ויתוצמ תאו

 לא ךרי חלשת לא ןכל התא םיהלא ארי יכ יתעדי ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח

 תוסנ רובעב ךא יכ 'הל םדא ןברק בירקהל הלאכ תובעותב ׳ה הצרי אל יכ רענה

 רשיהו בוטה תושעלו ולוקב עומשל םכינפ לע ותארי היהת רובעבו םיהלא אב םכתא

 םיהלא ארי קחצי םגו ,'ה יניעב אוה בוט אל 'הל םדא ןברק בירקהלו ,'ה יניעב

 היהו ןקז שיא היה םהרבאו הנש ז״ל ןב זא היה קחציש ל״זה ורמא רשאכ הייה

 רסמו םימש ארי היה קחצי םג לבא .הלועל ותוא תולעהמ ויבא תא בוכעל ודיב

 ןכל ,קחצי דצמ םג ןויסנה םלשנ הזבו םיהלא ןוצר תושעל ויבא דיב ושפנ תא

 תושעל םהרבא הצרש ל״זח ורמאו המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא

 םדה יכ ׳המואמ ול שעת לאו רמא ןכ לע יכ םד ונממ איצוהלו םשור הזיא וב

 תא השע םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפושה ביתכו שפנה אוה

 .םדאה
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 אוהו הנוילעה ותגרדמב יח לכ לע אשנתמ םדאהש אוהו םדוק ומוקמב יתשרפ

 'ה םשב ארקיו לשא לתשש רחאו ,יחה תא לוכאל םראתל רתומו םהילע דמוע

 יכו 'הל הלועל םדא ןברק בירקהל רוסא תאז לכבו םיהובג לכ לעמ הובג אוהש

 ול תוצל םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא ׳הלא השוע לכ ׳ה תבעות

 ךנב תא אנ חק רמאיו ,תושעל רוסאש םיברב שרדש הממ ךפיהה ומצעב תושעל

 הזו ׳הלועל םש והלעהו הירומה ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא

 שרד הנה דעש הוצמהו הרותה ושוריפב ל״ז ם״יבלמה בתכ רשאכ לודג !ויסנ היה

 ׳ה הצרי אל יכ םתוא חכויו ,םדא יחבז םיסירקמ ויהש הז הדובע דגנ חכויו

 יכ בותכש ומכ .םד תכיפשכ ׳ה יניעב הלודג הבעות !יא יכו הלאכ תובעותב

 .םהיהלאל שאב ופרשי םהינב תא םג יכ .םהיהלאל ושע אנש רשא 'ה תובעות לכ

 םיהלא אב ותוא תוסנ ןעמל יכ ןויסנה היה הזו ,ולכש דגנכ היהי וז הוצמ ןכל

 .רשיה לכש דגנכ היהי הוצמהש וליפא םא ויתוצמ תא רומשיה תעדל

 .הלועל םש והלעהו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאיו

 שודקה תנווכו ונוצר ןיבמ היה קדקדמ היה ולאו ,וטחשל אל לבא והלעהל רמא

 ,קחצי תדקע הז יבל לע התלע אלו יתיוצ אל רשא ל״זח ורמא רשאכ אוה ךורב

 לע ךכ רחא םהרבאל 'ה רמאש בותכ אצמנ אלו ךילא רמא רשא םירהה דחא לע

 דחאה תוממורתה שוריפ םירהה דחא לע רמול יל הארנו ,הלועל והלעי רהה הז יא

 .חור ,םימ ׳שא אוה ר״מ״א ךילא רמא רשא יחה לע םדאה תוממורתה אוהו

 רשאכו ךילאו ילא םדאה ןיבו יניב ףתושמ ןינע אוהו .יילא רפסמ הלוע ך״ילא

 תא םמורל ךילא תרמא רשאכ אוה ןכ אל יכ עדת הז !ינעב ןייעתו רוקחת

 רשאכ יחה רשבב ושפנ תא תויחהל םדאהל רתומ ןכ לע יכ יח לכ לעמ םדאה

 אל ,יחו חמוצו םמודמ םלוכמ ע״א היחי םדאהש םלועה םויק רדס אוה הזש תרמא

 .ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו יחה בצמב דחא אוה םדאה םירהה דחא ,אוה ןכ

 ןינע ןיחבהל לגוסמו ךז רתוי םדאה לכש רקבב רשא עודיכ רקבב םהרבא םכשיו

 תולעהל 'ה תדוקפ ןינעב ןייעו רקחש רחא שריפ ורמה תא שבחיו ,ןיבהל השק

 ,'ה תוצמ תא רומשל יתלבל ותוא תיסה רשא ופוג רמח תא שבח הלועל קחצי תא

 ,ונב קחצי תדקע רבד לע ונויערב ולעש תוקפסה ריסהל ופוג רמח תא שבח אוהו

 רשא בישמהו לאושה ולא בוטה רציהו ערה רציה ולא ותא וירענ ינש תא הקיו

 .תושעל ךיא עדוי וניאו רבד הזיאב ובלב קפס לופי רשאכ םדאה תבשחמב הלעי

 ןנובתהלו רוקחל ךלה רמול הצר ׳םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו םקיו

 .םימ חור שא תומא שלש ש״מ״א אוה ר״מ״א .םיהלאה ול ר״מ״א רשא רבדה תא

 תוחכ םהו ולא תודוסי השלשהמ הוהתנ םייחה לכ רמחכ םדאה ףוג רמח תמאב יכ

 הטמל תדרוי המהבה חורו הלעמל הלועה םדאה חור עדוי ימו ש״מ״א םיהלאה

 דחא חורו הז תומי ןכ הז תומכ םלוכל דחא הרקמ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו

 ('ב בויא) בותככ ,רפעל בש לכהו רפעה ןמ היה לכה דחא םוקמ לא ךלוה לכה לכל
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 אביו עבש ראב תא םהרבא בזע ןורבחב הרש תא רבקש רחאו .םכמע יכנא רג

 .ןורבחב רוגל

 הרש תא דקפ ׳הו ׳ט רמאמ

 ונדמלל אב בותכהו .רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו רמא רשאכ הרש תא דקפ 'הו

 הנשי יטרפה ותחגשהבו 'ה דיב םא יכ ךאלמה דיב הרסמנ אל היח לש חתפמש

 םרבאל רמא רשאכ ׳ה התוא דקפ תאז לכב הרקע התיה הרשש חאו ,עבטה תא

 ההתו ,םירתבה ןיב תירבב םהרבאל רבד רשאכו ,ןב ךל תדלוי ךתשא הרש לבא

 בותכה אב דועו .ארממ ינלאב םיהלא ותא רבד רשא דעומל וינוקזל ןב הרש דלתו

 ןב היה םהרבאש אוהו .הרש הרבעתנ ךלמיבאמש דשח םוש היה אלש דיעהל

 החקולו ררגב רוגל אבו עסנו בזע חכתו למנ רשאכ ארממ ינלאב הנש עשתו םיעשת

 הרש החקולש תעמ ןכ לע .הנש האמ ןב םהרבא היהשכ דלונ קחציו ךלמיבאל הרש

 דשח םוש היה אל ןכל ׳םישדח רטיע דחאמ רתוי ורבע קחצי דלונש דע ךלמיבאל

 ורמאו וינוקזל ןב הרש דלתו בותכה דיעהש אוה הזו .הרש הרבעתנ ךלמיבאמש

 רמואו בותכה קיידמו םהרבא לש ונקוידל המוד קחצי לש ונוקיא ויז היהש ל״זח

 דלונ אלש ונעימשהל קחצי הרש ול הדלי רשא ול דלונה ונב םש תא םהרבא ארקיו

 .םהרבאמ םא יכ ךלמיבאמ

 היה המ שריפ אלו ל״ז ם״יבלמה בתכו ,קחצמ תירצמה רגה ןב תא הרש ארתו

 ךלמיבאמש רודה ינצל ומכ רמאש םהרבאל הדליש זמרב םא יכ קוחצה

 םהרבאל הרש הרמא ןכ לע .ומא ותיסה הז קוחצלש הריכה הרשו .הרש הרבעתנ

 לוקל עמש ז״כב ונבתדואלע םהרבאל ערהש םא חאו הנב תאו תאזה המאה תא שרג

 ונבל ןוסא הרקי ןפ ורמאב ותיבב דחי םינבה ולדגיש םהרבא ארי היה יכ הרש

 ורמאו תשק הבור היה ותורענב דוע לאעמשיו ,לודגה ונב לאעמשי דימ ןטקה קחציל

 םהרבא חלשיו ןכ לע ,תשק הבורב קחצי תא תימהל לאעמשי הצרש קחצמ ל״זח

 .םיהלא ותוא הוצ רשאכ ומא תאו דליה תא

 םיהלא רמא רשאכ תשק הבור יהיו רבדמב בשיו לדגיו רענה תא םיהלא יהיו

 םינוקז ןב יכ ויתובא תיבב לדנ קחציו .וב לכ דיו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו

 האריל ותוא דמל ויבא םהרבאו .ובהא רשא קחצי שפנב הרושק םשפנו םהל אוה

 .םלוע לא 'ה םשב ארקלו 'ה תא

 קחצי תדקע ׳י רמאמ

 הזיא רחא עדונ אלו .םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו

 וירבד רחא ןנחוי יבר רמא רחא יאמ (ב״ע ט״פ חד ןירדהנס) ל״זח ורמאו םירבד

 רחא בתכ לד ם״יבלמהו .קחציו לאעמשי לש וירבד רחא רמא יול יברו .ןטש לש

 הלאה םירבדה רחא רמול הארנ ילו תונויסנ הרשעהמ ןורחאה ןויסנה היה הזש

 רשאכ ומויקו םלועה תגהנה רדסב םייחה תוגרדמ השלשב םהרבא העטש רחא
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 םןךרבא בשיו עבש ראב ןידחי וכליו ומקיו םהרבא בשיו בותככ ׳םשמ אצי רשא

 ,ןורבחב אלו ,םיתשלפ ץראב םהרבא רג הדיקעה תעבש עמשמ הזמ .עבש ראבב

 רמאש ןויכ בתכ ל״ז ם״בלמה םלוע רדס תעדל וכלה הרותה ישרפמ ןמ םיבר

 םשמ קחצי תא חלשש דמלמ קחצי תא רכז אלו וירענ לא םהרבא בשיו בותכה

 קחצי ךלהש בותכה רכז אל ןכ םג הז רובעבו יה אוהש ומא הרשל רשבל ןורבחל

 ורמא רשאכו הדיקעה דחפמ שלחנ קחצי יתעדלו .ןורבחב הרשל רפסל םהרבא םע

 ונל רפסו וילגרב ךולהל קחצי לוכי אלו דחפה בורמ ונממ ותמשנ החרפש ל״זח

 קחצי תא וחקלו וכלה וירענ םע םהרבאו וירענ לא בש םהרבאש רוצקב בותכה

 עבש ראבב םהרבא רג הדקעה תעבש רמול יל הארנ ןכל .עבש ראב לא וידחי וכליו

 ןכש ונדמלי לכשהו םש המש אצי רשא םוקמה ןמ עבש ראב לא בש הריקעה רחאו

 ןורבחל הדיקעה ןמ ךלה אל עודמ ןורבחב איהה תעב רג היה םהרבא םא יכ אוה

 םיבר םימי םיתשלפ ץראב רג םהרבאש יתעד ןכל ,עבש ראבל ךלהו ותיב םשש

 ןב היה קחציו המש רוגל ואובב היה הנש עשתו םיעשת ןב יכ הנש הנמשו םישלש

 רג םהרבאש אצמנ קחצי דלונשכ הנש תאמ ןב היה םהרבאו הדקעה תעב הנש ז״ל

 םהרבא בשיו בותכהו ,םיבר םימי בותכה רמאש אוהו הנש ח״ל םיתשלפ ץראב

 ביתכ אהו הלאשה לעו .אוהה תעה לכ םש רג םהרבאש ונדמלל אב עבש ראבב

 .ןורבחב אוהה תעב רג םהרבאש עמשמ הזמ ןורבח איה עברא תירקב הרש תמתו

 םיהלא ול רמאש המ הרשל תולגל הצר אל םהרבאש .היה ןכו ,ןינעה לכ ראבל שי

 שפנב הרושק השפנ יכ ועדיב םיהלאתווצמ תא םייקל ול הנתת אל הרשש ורמאב

 .הבכשממ הרש הדמע םרט רקבב םהרבא םכשיו ץכ לע יכ ,הנב קחצי

 ומיכשהש הל ורמאו השיאו הנב לע תיבה ישנאל הרש לאשתו רקבב יהיו

 אל םלועמ יכ הברקב החור םעפתו וכלה היא םיעדוי םניא לבא וכלהו רקבב

 הרש העמשש רשפאו ,ןורבחל וכלה יאדוב יכ הבלב הרמא הרשו .הזמ הז ודרפנ

 םע םדוק םש רג רשא םוקמה לא הנקז תעל ןורבחל בושל ותעדש םדוק םהרבאמ

 הנב קחציו םהרבא רחא שקבל הרש הכלה ןכל ,ארממו לכשא רנע ותירב ילעב

 האמ תב הנקז התיה הרשו הבל גפיו םתוא האצמ אלו המש האב רשאכו ,ןורבחל

 םש רשאכו .ןורבחב תמתו הבל באכיו ןויסנב דומעל הלכי אלז הגש עבשו םירשעו

 ישנאל לאשו תיבב הרש תא אצמ אלו עבש ראב לא ותיב לא הדקעה ןמ םהרבא

 ראבל הריזחהל ןורבחל וישנא םהרבא חלש זא ,ןורבחל הכלהש ול ורמאו תיבה

 םימי השלש ךרדה חרוטמ חיע היהש םושמ ןורבחל ומצעב םהרבא ךלה אלו עבש

 רשפאש םדוק יתרמא רשאכו .עבש ראבל ותריזחב םימי השלשו הירומה רהל

 ורזח רשאכו תיבב ובזעל םהרבא הצר אלו הדקעה דחפמ הלוח היה קחציש

 הרשל דפסל םהרבא ךלה זא ןורבחב התמ הרשש ול ורמאו ןורבח ןמ םישנאה

 רמאש םהרבא ירבדמ עמשמ ןכו ׳םרוגמ תיבב ,עבש ראבב ראשנ קחציו ומצעב

 תעכו ,הנש ד״כ םדוק המש בשיש בשות .םויה םכמע יכנא בשותו רג ,תח ינבל
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 םיהציא אביו ותיב לא הרש תא ךלמיבא חקל רשאכ יכ היה ץכו .אוהה םוקמב ׳ה

 ללפתיו אוה איבנ יכ שיאה תשא תא בשה ול רמאיו הלילה םולחב ךלמיבא לא

 לכל ארקיו רקבב ךלמיבא םכשיו ,תומת תומ יכ עד בישמ ךניא םאו.היחו ךדעב

 ללפתיו בותכו ,דאמ םישנאה וארייו ,םהינזאב הלאה םירבדה לכ תא רבדיו וידבע

 הרש רבד לע ךלמיבא תיבל םחר לכ דעב 'ה רצע יכ ,אפריו םיהלא לא םהרבא

 ארק רשאכ יהיו 'ה איבנל םהרבאו 'ה םש םסרפתנ הז ידי לעו ׳םהרבא תשא

 ןכל /ה איבנ שיאל בושחו: םהיניעב דבכנ היה יכ ולוקל ועמש ׳ה םשב םמרבא

 ךמע םיהלא רמאל םהרבא לא ואבצ רש לכיפו ךלמיבא רמאיו איהה תעב יהיו

 ידכנלו׳ ינינלו יל רקשת םא הנה םיהלאב יל העבשה התעו• ,השע התא רשא לכב

 רחאו םיהלא ותוא עגנ םרט ךמע ביטה רשא הערפכ אל .ךמע יתישע רשא דסחכ

 ינא יתישע 1כ אל ,ץראה ןמ ךתשא תאו ךתוא חלשיו ,ךלו חק ךתשא הנה רמא ךכ

 יתרמאו ךתשא הרש ינפו ךינפ רפכל תונתמ ךל יתתנ םיהלא יתוא עגנש רחא יכ

 םעו ידמע השעת ךמע יתישע רשא דסחכ .בש ךיניעב בוטב ךינפל יצרא הנה

 ויהי םהו ץראה תא ךערז ושבכי רשאכ דיתעל היהו .הב התרג רשא ץראה

 .םוימ ךמע השע יכנא רשאכ םהמע דסח ושעי םה םג םילשומה

 תא וללח םיתשלפה םיטפושב בותכה ןמ הארנכו ,עבשא יכנא םהרבא רמאיו

 המה ימ תעדל םירקבמה ואלנ ,םדוק לארשי ינב םע המחלמ ורגתהו הנושארב תירבה

 ,ץיממע הרשעמ םניא םהש ונעדי הרותב בותכה ןמו ץראב רוגל ואב ןיאמו םיתשלפה

 ׳םירשו ךלמ םע הכולמל ויה רבכ םיתשלפ ץראב רוגל םהרבא אבש תעבש הארנכו

 ינב תא ׳ה ץיפה רשאכ ץראב רוגל ואבו םש ינבמ ויה םיתשלפהש רמול יל הארנו

 (ןעטנארגימע) הלוג ינב לע הרומה םש םיתשלפ םוארקו ץראה לכ ינפ לע םדאה

 .הנורחא ואב םיתשלפהו ,אוהה ץראב רוגל ואב רשא םינורחאה ץמ ויהש םושמ

 ץראב םהרבא רגיו .םלוע לא 'ה םשב םש ארקיו עבש ראבב לשא עטיו

 הנש ו״כ םהו םינושארה ןורבח לשמ םיבורמ בתכ ל״ז י״שר ,םיבר םימי םיתשלפ

 םותסל בותכה אב אלו םיבר םימי בתכו הנש ו״כ ןאכו םינש ה״כ השע ןורבחב

 ךהרכ לעו שרפמ היה רתוי וא םינש יתש םהילע םיבורמ ויה םאו שרפל אלא

 ןורבחל רזחו םשמ אצי הנש ו״כ רחאלו ,הנש ו "כ ירה הנשמ רתוי םירתי םניא

 .הבר תישארב םלוע רדסב היונש ךכ .קחצי לש ותדקע ינפל םינש ב״י ןורבחב רגו

 ותאצב הנש השמחו םיעבש ןב היה םהרבא יכ ןוכנ וניא ל״ז י״שר השעש ןובשחה

 הנש עשתו םיעשת זב םהרבא למ םשו ,ןורבחב רשא ארממ ינלאב בשיו ןרחמ

 בשי םהרבא ןכ לע ,םיתשלפ ץראב רוגל אביו םשמ עסנ םדס תכפהמ רחא רכיתו

 םיתשלפ ץראב םהרבא בשי הז ןובשח יפלו הנש ד״כ םא יכ הנש ה״כ אל ןורבחב

 יל היה הז םגו ,ל״ז י״שר שריפ רשאכ תחא* הנש אלו םינש יתש ןורבחמ רתוי

 ב״י ןורבחל רזחו עבש ראבמ אצי םהרבאש םלוע רדס באש רוקמ הז יאמ אלפל

 ומוקמ לא םהרבא רזח הדיקעה רחאש שוריפב ביתכ הרותבו הדקעה ינפל םינש
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 ומקני אל עודמ בירב וליחתה םהש דחא קחוד הזו ל״ז ם״יבלמה בתכו .םב רגתת

 לא הרותה הריהזהש ןויכ ,ןכ רמול ל״ז ם״יבלמה דיב אוה הגגש יתעד יפלו .םהמ

 םינידמה תא תוכהל אוה ךורב שודקה הוצ עודמ תושקהל ןיא םב רגתת לאו םרוצת

 א״ירה בתכש המ ןוכנהו ,רמואו םש ראבמו ךלוה ל״ז ם״יבלמה ךא ,םיבאומ אלו

 ובשח לארשיו באומ תונב םהש םהל ורמא םהו ןידמ תונב םע קר ונז אלש ל״ז

 בותכה יכ ןכ רמול לודג קחוד הז יתעדלו .ןידמ תונב םהש םוקמה םהל הלגש דע ןכ

 ,םינידמ תונב םע םג ונז ךכ רחאו .באומ תונב לא תונזל םעה לחיו שוריפב רמא

 לא בותכש םושמ םיבאומ אל לבא םינידמה תא תוכהל הוצ אוה ךורב שודקהו

 יל היהו תועונצ ויה באומ תונבש םש בתכ ל״ז ם״יבלמהו ׳םב רגתה לאו םרוצת

 ל״זח ורמאש רמאמה ןמו ,באומ תונב לא תוניל םעה לחיו בותכש ןויכ אלפל

 ערה תושעל לארשי ינב בל תא וסה המיזבו ןיי״־י תוינקדצ ויה אלש הארנ ירפס

 םושמ אוה אל תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע ל״זח ושרדש המו /הי יניעב

 אצי הנממש תיבאומה תור תא קידצהל הזב הנווכ םהל היה לבא תוינקדצ ויהש

 איה לבא ,בותכה הילע דיעה רשאכ העונצ חתיה תור קפס יתלבו דוד תיב תוכלמ

 באומ תונבש ונל הרות השודקה וניתרות ללכה לע לבא .ללכה ןמ תאצוי התיה

 יכ 'ה יניעב ערה המז יפוטשו ןיי ייותש ויהו ויתונבו טולכ םהיתובא השעמ ושע

 /ה להקב אבי אל באומ ןומע הרותה הרמא ןכ לע

 םהרבא םשמ עסיו 'ה רסאמ

 אציש טולמ קחרתהל הבר תישארב ל״זח ורמאו ררגב בשיו םהרבא םשמ עסיו

 ארממ ינלאמ עסנ עודמ םעטה דוע רמול הארנ ילו ,ויתונב לע אבש ער םש וילע

 ארי היהו הרומעו םודס תכפהמ לש רככה םוקמל בורק היה אוהה םוקמהש םושמ

 בשיו ארממ ינלא ןמ בר קחרמ ררג דע עסנ ןכל אוהה םוקמה םורקב תבשל םהרבא

 יתרמא רשאכ הפ רמול יל הארנו ,איה יתוחא ותשא הרש לא םהרבא רמאיו ,ררגב

 'הב חטב אלו םיהלא ןוישר יתלב בערה ינבמ םירצמל םהרבא דרי רשאכ םדיק

 זא רמא ןכ לע יכ םיהלא ותוא שנעי ןפ ארי היהו ינוזמ ביהי ייה ביהיד ןאמ יכ

 ןוישר יתלב עסנ ארממ ינלאמ םהרבא עסנ רשאכ תעכ ןכ ,איה יתוחא הרש לא

 אוה ךורב שודקה יכ 'הב חטב אלו המש תבשל ארי היהש םושמ םא יכ םיהלא

 היה םשו םיתשלפ ץראב רוגל אב רשאכ ןכל .םש אוה רשאב והליציו והרמשי

 חא הרשש עדי םהרבאו ,ךלמה תושרב ויה תויונפ םישנו תולותבה לכש קוחה

 תפי איהו היתורענל הרזח תעכו הרקע התיהש םושמ תאז לכב םיעשת תב איהש

 הרש לא רמא ןכל .יתשא רבד לע ינוגרהו הזה םוקמב םיהלאתארי ןיא רמאו ׳ראות

 הערפ תא םיהלא עגנ רשאכו .ער םוש הרשל הנואי אלש חוטב היהו ,איה יתוחא

 היהו ותיב תאו ךלמיבא תא םיהלא עגני ןכ הרש רבד לע םירצמב ותיב תאו

 םש םסרפתי הז ידי לעו ,התע ןכ זאכ םירשו ךלמ םע םביר בירי םיהלאש חוטב



 221 !דעימ תרות ירמא

 רעוצמ טול לעיו,ץראה לע ודריו ורזחו םימשה לא ץראה ןמ שאו תירפג הלע הכפהמה

 רשפאו רככה ירעל ךומס העקבב היה רעוצש םושמ רעוצב תבשל ארי יכ .רהב בשיו

 לעיו ,תחתמ ץראה םש םג הדערש טול שיגרה ילואו .רעצמ ריע תא םג ׳ה ךפהיש

 .ויתונב יתשו אוה הרעמב רהב בשיו רעוצמ טול

 תורכש רבד לע ׳ז רמאמ

 אוה תורכשהש חנ לצא יתבתכ רבכ ,ומע הבכשנו ןיי וניבא תא הקשנ הכל

 השעיש תונועלו םיאטחל הנושארה הבסו שרושו רוקמ אוהו דאמ הנוגמ הרמ

 אוהה םדאהו תורכשה תשרב לופי רשא םדאה לע תובר תוער םיאיבמהו םדאה

 לש םדאה שפנ תאו רוג תא תיחשת תורכשה הזמ ץוחו ,רמ דימת ופוסו שנעי שנע

 םידליהו .תורוד רודל וערז שפנו רוגל התחשהו הלקת איבמ דוע ומצע רוכשה

 ךרע יתוחפ םה יתעד יפל המוקבו הבכשב עדי אל רשא רוכש שיאמ םידלונה

 תאז לכב ׳חנ ינבל באל תבה הרסאנ אלש ל״זח ורמא םא ראו ,המהבה ןמ םילפשו

 אוהש םושמ םידליהל דאמ ער אוה יתעדל הזכ הורע תוברקתהמ םידלונה םידליה

 הבכשב עדי אל רשא רוכשה ערזמ טרפבו ,םלועב םייחה תולשלתשה רדס דגנכ

 יפוטש ויהיו םירוכש ויהי םה םג קפס יתלב הזכ דוחימ םידלונה יתעדלו .המוקבו

 םעה לחיו ביתכ םיטישב ,אוה ןכש הדיעמ הרותהו ,תורוד רודל םאה !טבמ המז

 ץוחבמ תונקז תונוז םישנ םש ובישהו ירפס ל״זח ורמאו באומ תונב לא תונזל

 ןיי אלמ רוצרצהו הלצא סנכנ היהו םינפבמ ול הארוק הנטקו םינפבמ תודליו

 הל רמואו וב רעוב ןייה היהו התוש היה אוהו התשתש ךנוצר ול הרמא ,הלצא

 ושע רשאכו םהיתובאמ םהל השורי היה באומ תונב השעמ יכ האר יל יעימשה

 הרותה הרסא קדצבו לארשי לש וערז םע באומ תונב ושע ןכ םהיבא םע טול תונב

 המז יפטש ויה באומו ןומע ערזש םושמ ,'ה להקב אובי אל באומו !ומע הרמאו

 הרותה םנמא ךא ,לארשי ינב ערז םע םערז ברעתהל ׳ה להקב אובל םייואר םניאו

 הרותה תנווכש יתעד לבא .םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא לע םעטה הרמא

 םהל הרסא םימבו םחלב ומדק אלש הז רובעבש רמול רשפא יא יכ רחא ןינע היה

 םע ברקב הניכשה יפנכ תחת תוסחלו רייגתהל וצרי םא 'ה להקב אובל הרותה

 תואיכ םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא הז אוה הרותה תנווכ אלא .לארשי

 ואובי אל ןכל םיטישב םהיתונב תונזבו ןייב םכתא ומדק אלא םינוגה םימעל

 ןיי היה ותבסש םלוע תומימ ךרע יתוחפ םה באמו ןומע ערזש םושמ .׳ה להקב

 ערז םע םיאמט םע ערז באומו ןומע ערז וברעתיש לארשי ינבל בוט אלו תונזו

 .םירוהטו םישודק ערז לארשי םע

 םינידמה תא תוכהל םיטישב אוה ךורב שודקה הוצ עודמ םישרפמהל השק היהו

 לאו םרוצת לא םירהזומ ויה באומ לעש ינפמ ל״ז ן״במרה רמאו םיבאומ תא אלו
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 רשאכש בותכה ונל רפס איהה תעבו ,הבושתב ןירזוח םניא םנהיג לש יחתפ לע

 תוצמו התשמ םהל שעיו דאמ םב רצביו םתארקל םקיו םיאב םישנא םול האר

 ךילא ואב רשא םישנאה היא ול ורמאיו ,תיבה לע ובסנ םודס ישנאו .ולכאיו הפא

 ישנא תודמ ןיבו םול תודמ ןיב קוליחה ונדמלל בותכה אבו .םעדנו ונילא םאיצוה

 םגו תיבה לא םתוא חקל טולו תיבב ןולל םיחרוא וחינה אל םודם ישנאש .םודס

 השועהו ורמשל דחא ךאלמ ארבנ תחא הוצמ השועה ל״זח ורמאו ,לוכאל םהל ןתנ

 תסנכהו .ילצמו ינגמ ל״זה ורמאש אוהו ,ורמשל םיכאלמ ינש ארבנ זא תוצמ ינש

 ויהש םודס ישנאו ,הכפהה ןמ טול לצינ הז רובעבו דאמ הלודג הוצמ אוה םיחרוא

 ראשנ אלו הכפהמב םלוכ ודבא תיבב ןולל ךא םיחרוא וחינה אלש טולמ ךפיחה

 ץראה תדערה שיגרה רשאכ ךא ,הרהה טלמהל םדוק רמא טולו ׳םהמ דחא ךא

 ריע לא סונל רמא ןכ לע יכ ךרדב הערה ותוא קבדי ןפ ארי היהו וילגרל תחתמ

 אנ הטלמא רמאו ץראה דערת אל םשש םדוקמ עדי טולש רשפאו הברקה רעצמ

 תוכזב ותוא ליצהל אוה ךורב שודקה הצרו וילע ׳ה תלמחבו ,ישפנ יחתו המש

 רעצמ ריע לא סונל השעי ןכש טול תבשחמב וכאלמ ידי לע ול רמא םהרבא

 'ה תלמחב אוה ךורב שודקה לבא רככה לובגל הברק היה רעצמ ריעש ךאו הברקה

 אב טולו בותכה ונל רפסו טול רובעב רעצמ ריע ךפה אלו עבטה תא הניש וילע

 הארמה ןינעו ,םימשה ןמ 'ה תאמ שאו תירפג הרמע לעו םדס לע ריטמה 'הו ,הרעצ

 ךורב שודקהש ונדמלל בותכה אב טול תלצהו םודס תכפהמו םהרבא לא 'ה הארנש

 דחא אוהו םייקמיז■ רתוס הנוב ,םיראות השלשב םלועב הלגתמו דחא אוה אוה

 םע קידצ הפסי אלו טפשמ השעי ץראה לכ טפשהו .יטרפהו יללכה םלועה תגהנהב

 המע רשא ילכה אוה עבטו .ונוצרכ עבטה תא הנשי יטרפה ותחגשהבו עשרה

 םיראות השלש הלו יטרפה תחגשהבו יללכה תגהנהב םלועב אוה צורב שודקה לועפי

 םה ויכאלמו ודעלבמ רחא הולא ונל ןיאו םיהלאה אוה 'הו .םיהלא םשב םיארקנ

 שובלב ונוימדב איבנל םיארנ םילעופהו ,דחא 'ה הכב םילעופו ונוצר ישוע ויתרשמ

 איבנה תמאב לבא ונממ ץוח וינפל םידמוע םהש איבנל םיארנו ומע רבדמ שיא

 'הש תעב םהרבא לא ואבש םישנאהו .ונוימדב שיא שובלב ךאלמה תא האור

 םירבועה ןמ םיחרזא שממ םישנא ויה הכפמה תעב טולל ואבש םישנאהו יל הארנ

 אוה הזה רופסה ךא .ןחלשה ןמ םילכאמה וקלתסנו ותשו ולכא םהו ךרדב םיבשו

 .יתשריפ רשאכ וכותב סומכה ןויערהל שובל

 יל הארנו .םימשה ןמ 'ה תאמ שאו תירפג הרומע לעו םודס לע ריטמה 'הו

 םשמו םימשה לא ץראה ןמ שאו תירפג לש םידיאה ולע ץראה הזגר רשאכש רמול

 םיננע ויה אלו ץראה לע אצי שמשה בותכה ןמ עמשמ ןכו ,ץראה לע ודריו ורזח

 ׳םימשה ןמ 'ה תאמ ודריו ורזחו ץראה ןמ ולעש שאו תירפג ריטמה 'הו .םימשב

 הקשיו רקבב םהרבא םנשיו ביתכו ,רככה לכ תאו לאה םירעה לכ תא ךפהיו ביתכו

 ןמש עמשמ הזמ .ןשבכה רוטקכ ץראב רוטק הלע הנהו אריו הרמעו םדס ינפ לע
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 ארקמה ןיא ל״זה ורמא םאו .וטושפכ רמול רשפא יא הרותב םיבותכה םירבדה

 היה הזש עודיכו וטושפכ ארקמה תא ןיבהל רמול םתנווכ היה אל וטושפמ אצוי

 הרותב םיבותכ הברה שרפל רשפא יא ןפוא םושבו םיקודצהו םישורפה תקולחמ

 לא ׳ה דובכ אריו ,ןכשמה תא אלמ ׳ה דובכו רהה לא ׳ה דריו אוהו .וטושפכ

 לא בצעתיו /ה יניע .'ה די ׳טיבי ׳ה תנומתו ,םיהלאה תא■ וזחיו ,לארשי ינב לכ

 .וטושפכ םשרפל רשפא יאש הרותב םירזופמ םיבותכ הברה הנהכו .םחניו ובל

 תובגשנ תוריקחו םימלענ תודוס הלאה םיבותכב שי הלבקה ימכחו ל״זה תעד יכלו

 רומאה םיכאלמה ןינע אוה ןכו .וב םותסה ןויערהל שובל םה םיבותכה םירבדו

 וטושפ וניא שיא שובלב םהל וארנש ןועדגו חונמו עשוהיו בקעיו טולו םהרבא לצא

 םיארנ ויה םיכאלמהש רמאנ םא האו ,וב סומכה ןויערהל שובל אוהש אלא ועמשמכ

 לבא םהינפל דמוע שיאש הארנ היהו המדמה הכב היה הז שיא שובלב םהל

 הריציה םלועב ואבנ םיאיבנה לכש ל״זח ורמאו .םנוימדב שיאה תא ואר תמאב

 ול רמאש םולשה וילע וניבר השמ דבל .ןוימדה הכ אוהו םיכאלמה םלוע אוהו

 הרקנב ותוא םש וינפל רבע רשאכ תאז לכבו רוצה לע דומעל אוה ךורב שודקה

 תאובנבו ללכב האובנ ןינעב יתבתכש המ האר .הארמב וילא הארנ היהו רוצה

 וניא ןוימדב הארנה רבד לכו .וניינע לכ עדתו םהיניב לדבההו טרפב וניבר השמ

 ויה אל טולו םהרבאל םיארנ ויהש םיכאלמהו .ונממ ץוה שממ תואיצמב אצמנ

 םהל םיארנ ויהו םיכאלמה תרוצ ואריש הצר אוה ךורב שודקה ךא .שממ תואיצמב

 ויה אל םהרבאל הארנש םישנא השלש ןינעו ,םהינפל םנוימדב שיא שובלב

 לא 'ה הארנ רשאכ אוהה תעבש רשפאו .םדוק יתבתכש המ האר שממ םיכאלמ

 תסנכה תוצמ םייקל םתארקל ץריו םיבשו םירבועה םישנא השלש האר םהרבא

 הצר הארמה ןינע לבא ,ולכאיו רקבה ןבו בלהו האמח םהינפל ןתנ םגו םיחרוא

 ןינע אוה בותכב סומכה םיכאלמ השלש וא םישנא השלש לש ןויערה ןינע רמול

 ינש ןינע היה ןכו .ונוימדב אלא וינפל םידמוע שממ םיכאלמ ויה אל םהו דוחל

 וניינעו ונוימדב ול םיארנ ויה אלא שממ םיכאלמ ויה אל טולל וארנש םיכאלמ

 ןאקלואוו היה המדאה ןטבבו ןודבאו לואש םוקמב ןידמוע ויה רככה ירעש אוה

 הרומעו םודס ישנא ךא םינוש םיתעל םלוע תומימ ץראה הזגר םשו שאב רעוב

 ץראה השגר םימעפ המכ הז יכ הער םהל הרקי ילוא םבל לא ונתנ אלו הזב ולגרוה

 חירו ץראה הדערש םימעפ המכ שיגרה םודסב בשיש טולו ,הככש ךכ רחאו

 ורמאב .הרהה האלה םשמ עוסנל ובל לא רמאיו .ץראה ריואב דימת היה תירפגה

 זוע רתיב ץראה השגר הלילב אוהה תעבו ׳המש בשיל ןכוסמ אוהה םוקמה יכ

 לא ךליו םוקמה תא בוזעל רמאיו רככה ירע תא ךופהל אב םיהלאש ובלב רמאיו

 יניעב קחצמכ יהיו ריעה תא 'ה תיחשמ יכ הזה םוקמה ןמ ואצ םהל רמאו וינתח

 .ול ועמש אלו וינתח

 םדוק ץראה השגר םימעפ המכ הז יכ םבלב ורמאו םירונסב וכה םודס ישיאו

 וליפא םיעשר ל״זח ורמאו ,ער םהל הנואי אלו תעכ םג היהי ןכ הככש ךכ רחאו
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 לשמל רמאנ םא רנל אלפ אל םינפ לכ לע .םשג ילעב םלוכ םאו םרמח תוכיאב

 חורה דוסי היה׳ ,הקדה חורה דוסימ םפוג היה םהרבאל וחלתשנש םיכאלמהש

 םיכאלמה לש הורה דוסיש רמאת םא םגו .םימה ןמ תואמ הנומש קלה קד ונלש

 .עדונכ טשפתהלו ץמקתהל ועבטב חורה דוסי הנה .ונלש חורה דוסימ ףלא קלח קד

 הנומש קלה םדא תינבתכ ןטק ףוג לא לודגה ךאלמה ףוג ץמקתי רשאכ ןכ םא

 יפכ לודג רתוי ךאלמה ףוג םאו ,םימכ הלגתי רבכ ךאלמה ףוגמ ףלא וא תואמ

 רחאו ,ונממ רתויו בהזכ השקומ ופוג היהי שישרתכ ותיוג לע ל״זח ורמאש

 תינבתכ ומלגתיו וצמקתיו הזה םלועל ודרישכ םדא ינפכ םהינפ תומד םיכאלמהש

 אל עודמ השקהש המו ,רשב ןיעל הארתיו השקומ םשגכ שממ םב היהי ונלש םדא

 ובשחו םואר םודס יסינא לכו לכל וארנ םהרבא יכאלמ תמאב ,םדא לכ םואר

 הארמה תא ואר אל ימע רשא םישנאהו רמאש לאינד לש הארמהו םישנא םהש

 ,ייאובנה ןיעב קר רשבה ןיעב גשוי אל הזש שישרתכ ותיוגו ותוינחורב והואר םש

 ישש שוח ונל ןיא יכ םירחא םינפב הזה תומלגתהה תוכיא ךל רייצל לכות ןכו

 ךומסי רשאכו ,ונלש םישוח השמחב גישהל לכונ אלש םירבד תעדל לכונ וב רשא

 הרותה תודע לע ךומסל ונא םיכירצ ןכ תוארמה ןינעב חקפה תודע לע רועה

 .היחי ותנומאב קידצו .הלאה האובנה יניינעב

 םיכאלמ ר,בד לע ל״זה תעד שוריפל יתעד 'ו רמאמ

 יפב םש רשא םירבדה תאו הגגש יתעדל םיכאלמה ןינעב ל״ז ם״יבלמה תעד

 אריו השרפ רהז) םיכאלמה רבד לע ל״זה ורמאש אוה הזו ,םינוכנ םניא םילבוקמה

 ןישבלתמד ןחילש !יכאלמ תלת ןילא םישנא השלש הנהו ,(הרות ירתס ב״ע ח "צ ףד

 ןיגב אליעלד אנווגכ ווה תלתו שנ רבד יזיחב ןוזחתאו אמלע יאהל יתחנו אריואב

 ןולאו ,יאדו אוה יכהו קוריו ךמוסו רווח ,אתלת ןינווגב אלא יזחתא אל תשקד

 רווח ןווג .קורי ןווג ךמוס !ווג רווח ןווג ,ןינווג אתלת םישנא השלש ןוניא

 לאירבג אד ךמוס ןווג (םימחרו דסח אוהו) אניימיד ארטס והיאד ןיגב לאכימ אד

 ןוניא ינהו (תראפת אוהו) לאפר אד קורי ןווג (הרובגו ןיד אוהו) אלאמשד ארטס

 הניכש יולג וילא אריו ךכ ןיגבו ,ןוהמע אלא יזהתא אל תשקד .תשקד ןינווג תלת

 שובלב םהרבאל וארנש םיכאלמ השלשהש עמשמ רהזה ירבדמ ׳ןולא ןינווג תלתב

 יל היה דועו .םהרבאל הארנה ןויערהל שובל אלא שממ םיכאלמ ויה אל םישנא

 לע רועכ הרותה תודע לע ךומסל ונא םיכירצש ל״ז ם״יבלמה רמאש המ אלפל

 בותכה רמאו ,ךפיהה ונל תרות השודקה וניתרותו ,הלאכ םיניינעב חקפה תודע

 הברהו ועדתו וליכשת ןעמל ביתכו .םדוק תעדל םדאה ךירצש ונימאתו ועדת ןעמל

 .תעדיו עדת ןעמל םיבותכב שלושמו םיאיבנב יונשו הרותב םירזופמ םיבותכ

 ביוחמ וניא םדאהש םושמ ,הקדצל ול הבשחיו 'הב ןמאיו ביתכ םהרבא לצאו

 לכ אלו .רבד לכל ןימאי יתפ רמא ךלמה המלשו לכשל םידגנתמה םירבדב ןימאהל



 217 השמ תרות ירמא

 םאו .תמוי ואטחב שיאו .ץראה לכב טפשמ השעי ץראה לכ טפשהו ,םלועב יטרפ

 ץראה םע םעה תא םיהלא תיחשי זא התאפ האלמתנו אטחי תחא ץראב דחא םע

 המדאה חמצו םירעה יבשי לכ תאו רבכה לכ תאו לאה םירעה• תא ךפהיו בותככ

 הרמה תוכזב רמול הצר .םהרבא תוכזב לצינש טול דבלמ ץראה ןמ ודבא םלוכ

 םהרבאב בותכה הלתו לצינ הז תוכזבו םיחרוא סינכהל םהרבאמ דמלש הבוט

 טול תא חלשיו םהרבא תא םיהלא רכזיו רבכה ירע תא םיהלא תחשב יהיו בותככ

 סינכמ היה טולש םושמ ,טול םהב בשי רשא םירעה תא ךפהב הכפהה ךותמ

 םירבוע וחינה אלש הרומעו םודס ישנאמ ךפיה היהו ׳םהרבאכ ותיבב םיחרוא

 תחש תדרמ לצינ טולו ,הרומעו םודס ישנא ושנענ ןכ לע יכ .םתיבב ןולל םיבשו

 טפשמ השעי ץראה לכ טפשה יכ .םלוע ארוב הולא תאמ תיטרפ החגשהב םהמע

 ישנאמ דחא היהו םודס רעשב בשי אוה ךא םא טול תא ליצה וילע 'ה תלמחבו

 הרמה רובע ותוא ליצה תאז לכב 'הל םיאטחו םיער םישנא םלכ ויהש םודס

 .םהרבאמ דמלש םיחרוא סינבהל ובלב הלתשנש

 םיכאלמה רבד לע לארשי ימכח תעד 'ה רמאמ

 הארש םיכאלמה ןינע רבד לע בתכ .רוצמהו הרותה ישוריפב ל״ז ם״יבלמה

 ךוג ושבלתי הטמל םתדרב ןוילע יכאלמש םתעד ונתנ םילבוקמהש רמאו םהרבא

 ןיעמו םיניע יולג תאז וארקו תיישוח הגשהב תאז הנומתב וארי םיפוצהו רשבו

 טולו םהרבאל ןכו ,ומע שיא קבאהב בקעילו חונמלו רגהל הארנש ךאלמה היה הז

 הזה ךוגה הוהתי ןיאמ תולאש המכ הזה תושבלתה לע לאש א״ירהו .וז הארמב

 םיזוחה קר והוארי אל עודמו .םימורמל םיכאלמה ובושיש רחא ונממ היהי המו

 ויה אל הלאה תורוצהש ותעד ןכ לעו .םשגומ ךוג השענש ירחא םדא ינב לכ אלו

 הצריש ימ לכ םהיניעב םתוא ואריש הלאה תורוצ םהל הארי םשה קר ,תואיצמב

 תוארמכ ןוימדה לעפמ הז ןיאו אלפה ךרד לע ןכ ואריו הלאה תורוצה האריש ׳ה

 וורי אל וירבדו ,םהיניעל תורוצה תמאב ויה תושחומ יכ םיפכנהו םיחדקומה ואריש

 תורוצ םגש רחא ןוימדה ילוח יכומ ואריש תורוצל וניב המ ןכ םאש הקקוש שפנ

 וא ׳םיניע הלוחה ןיעב וא הפכנה ןוימדב ואצמנ םא המו ,לעופב ואצמנ אל הלא

 וארש םידיעמ םטושפ יפכ םיבותכהו .אצמנב וניאש רבד ןכ םג האריש הזוחה ןיעב

 םהו ׳הזחמב םירייטצמ וא םימודמ אל איבנה שפנמ ץוח םיאצמנ שממ םיכאלמ

 שפנב אל שממ לעופב ןחלשה ןמ וקלתסנ םילכאמהו רקבה ןבו בלהו האמח ולכא

 תעד יפל הז אוה הטמל םתדרב ומלגתי םיכאלמהש הז םלוא .דבלב הזוחה

 םילבוקמה תעד לבא .ירמגל רמחמ םיטשפומ םיילכש םה םיכאלמהש םיפוסוליפה

 הרוצו רמחמ םיבכרומ םיכאלמהש ונמע ינב יפוסוליפמ םיאיבנ לבח םג םהמעו

 תעד ןכש ומכ הקדה הורה דוסימ םרמחש שיו .הקדה שאה דוסימ םרמחש שיו

 תועד םהיניב תויה םע םימלש ןכו םיברו לוריבג ןב המלש יברו ירזוכהו ע״באדה



 המורפ םיכאגלמה י:ש ואוביו ׳ד רמאמ 216

 ואב םיכאלמ ינשהש עמשמ בותכה יפל יכ ,השק טולו םיכאלמה ןיב רבודמה

 םישנאה וחלשיו בותכה רמא רשאכ ,טול תא ליצהל ואב םהינשו םודס תא ךפהל

 תא ונחנא םיתיחשמ יכ טול לא םישנאה ורמאיו ,םהילא טול תא ואיביו םדי תא

 והואיצויו ודיב םישנאה וקיזחיו םיכאלמה וציאיו .התחשל ׳ה ונחלשיו .הזה םוקמה

 ליצהל ואב םהינשו םודס תא ךפהל ואב םהינשש עמשמ הזמ ,ריעל ץוחמ והוחניו

 ׳הזל הז תודגנתמה תוחילש ינש השוע דחא ךאלמ ןיאש עודי הזו ,טול תא

 יתאצמ הנה רמאיו דחא ךאלמ לא טול הנפיו ריעל ץוחמ םול תא ואיצוה רשאכו

 ליצהל אב רשא ךאלמה םע רבד טולש עמשמ הזמ ,ישפנ תא תויחהל ךיניעב ןח

 עמשמ הזמ ,ריעה תא יכפה יתלבל ךינפ תא יתאשנ הנה ול בישה ךאלמהו .ותוא

 הנה ךאלמה רמא ךיא דועו ,םודס תא ךפהל אב רשא ךאלמה םע רבד טולש

 דיב ןיאו ומצעל ןוצר ךאלמל ןיאש עודי הזו .הזה רבדל םג ךינפ תא יתאשנ

 ךאלמ ארקנ ןכ לע יכו םנוק ןוצר דימת םישועו הולא תדוקפ תא תונשל ךאלמה

 .אוה ךורב שודקה לש ותוחילש השועו חילש אוהש

 לע יכ הלועפה השועכ בשחי הלועפה בכעמה רבד ריסמהש בתכ ל״ז ן״רה

 לכ בשייתמ אל ןיידע הזב יכ הזמ ההנ יתעד ןיאו ׳ונחנא םיתיחשמ ורמא ןכ

 רתוס .הנוב ,הולא הכ יראות םה םישנא השלשהש יתרמא רשאכ אוה אלא .ןינעה

 השלשה לכל אוה דחא הכו םלועה לכב םיהלא תחגשהב ןוצרב לעפנו םייקמו

 יכ ,התחשל 'ה ונחלשיו םרמאב בותכה ןמ עמשמ ןכו םלועב םילעופה םיראות

 ריטמה 'הו ביתכו ,וילע 'ה תלמחב ודיב םישנאה וקיזחיו ,ריעה תא 'ה תיחשמ

 טול !כ םהרבאכו ,דחא 'ה הכב לעפנ לכהו .׳ה תאמ שאו תירפג הרמעו םדס לע

 החגשהב לכה לע חיגשמו גיהנמה םייקמה הולא ראות אוהו םהבש לודגה לא הנכ

 .ונוצרכ עבטה תא תונשל ודיבו תיטרפ

 אל יכנאו ,ישפנ תא תויחהל ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ הנה טול וילא רמאיו

 ׳רצק ןמזב המש אובל לוכי אלו השקו קוחר ךרדהש םושמ הרהה טלמהל לכוא

 רככל ךומס רעצמ ריעש םגה ,רעצמ איהו המש סונל הברק תאזה ריעה אנ הנה

 היה ךרצנ הזלו ישפנ יהתו המש אנ הטלמא רככה ירעב הניא רעצמ ריעה ךא

 רשפא יא הזו םודס לובגל ךומס העקבב היה רעצמ ריע םג יכ עבטה תא תונשל

 תא תונשל הזה רבדל םג ךינפ תא יתאשנ הנה וילא רמאיו .תיטרפ החגשה יתלב

 אל יכ ,המש טלמה רהמל ךילע ךא .תרמא רשא ריעה תא יכפה יתלבל עבטה

 אל ךנעמלו ךרובעב היהי עבטה יונשש םושמ ,המש ךאב דע רבד תושעל לכוא

 טולו ץראה לע אצי שמשה ,המש היהת רשא דע רשפא אל הזו ריעה תא תיחשא

 אבו .םימשה ןמ ׳ה תאמ שאו תירפג הרמע לעו םדס לע ריטמה 'הו הרעצ אב

 לש ונוצר םישועה םיתרשמ םה םיכאלמ ראותש ליכשהלו הניב דמלל בותכה

 לודגה וחכב םלועב לועפי םדי לעו םהב רשא ותנמוא ילכ םהו אוה ךורב שודקה

 רבד לכ לע חיגשמו גיהנמה אוהו םייקמה אוהו רתוס אוהו הנוב אוה .דחא אוהו
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 תימהל הזה רבדכ תושעמ ךל הציאה ,עשר םע קידצ הפסת ראה רמאיו םהרבא

 ,םפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה דל הלילח ,עשרכ קידצכ היהו עשר םע קידצ

 ,םרובעב םוקמה לכל יתאשנו ריעה רותב םיקידצ םישימח אצמא םא ׳ה- רמאיו

 רובעב השעא אל רמאיו .השמחו םיעברא םש אצמא םא תיחשא אל רמאיו

 רובעב תיחשא אל רמאיו ,םישלש םש אצמא םא השעא אל רמאיו .םיעבראה

 םיקידצ הרשע ךא םש אצמי םא חא .הרשעה רובעב תיחשא אל רמאיו ,םירשעה

 תוחפ םש אצמי םא אל לבא .אוהה םוקמה לכל אוה ךורב שודקה■ אשי זא

 ׳ה תלמחב םתוא ליצי אוה ךורב שודקה הרשעמ תוחפ םש היהי םאו ,הרשעמ

 רודב םג יכ .עשר םע קידצ הפסי אלו תיטרפ החגשהב ויכאלמ ידי לע םהילע

 רשאכ רמול הצר .םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו .ותיב ינבו חנ ראשנ לובמה

 .ומוקמל בש םהרבאו ונממ הארמה קלתסנ הז רבד לע רוקחלו זייעל םהרבא הלכ

 תהתמו ןודבאו לואש םוקמב ודמע רככה לכו הרומעו םודס ירעש רמול יל הארנו

 םינוש םיתעל ץראה הזגר םשו תירפגו שאב רעוב אנאקלואוו היה רככה ץראל

 ילוא םבל לא ונתנ אלו ץראה תדיערב ולגרוה הרומעו םודס ישנא ךא םלוע תומימ

 לוכיו .הככש ךכ רחאו םינוש םיתעל המש ץראה הזגר רבכ יכ הער םהל הרקי

 ביבסמ תירפגב ריואה אלמתנו זע רתיב רככה ץרא הדער איהה תעבש תויהל

 ויה הדמעו םדס ישנאו .םהרבא בשי םש רשא ארממ ינלאל עיגהש דע בר קחרמ

 תבשחמב הלע זא זע רתיב איהה תעב ץראה הזגרש ןויכו .'הל םיאטחו םיער

 םודס ישנא שנעל וכאלמ חלש אוה ךורב שודקהו םתאס האלמתנש םהרבא

 שיא תומדב ךאלמ ול המדנש קזח ךכ לכ היה םהרבא לש המדמה הכו הרומעו

 וריהזהל ותבשחמב הלעו םודסב בשי ויחא ןב טולו ,הרומעו םודס תא ךפהל אבש

 הזה ןויערה המדנו .הרומעו םודס ישנא ןועב הפסי ילוא אוהה םוקמה ןמ עסיש

 ויה אל יתעדל םיכאלמה ןכ לע .טול תא ליצהל ךליש שיא שובלב םהרבאל

 .וילע םידמוע שיא שובלב ונוימדב םהרבאל םיארנ ויה אלא ׳שממ םיכאלמ

 המדס םיכאלמה ינש ואביו ׳ד רמאמ

 השעש ןויכ הרש תא רשבל אב רשא ךאלמהו .המדס םיכאלמה ינש ואביו

 ךאלמ ראותו םייקמה ךאלמ ראותו הנובה ךאלמ ראות אוהו קלתסנ ותוחילש

 ,םתוחילש תושעל המדס ואב םודס תא ךפהל דחאו טול תא ליצהל דחא .רתוסה

 תאז לכב םדס רעשב בשיש ךא םא טולש בותכה ונל רפסו ,םדס רעשב בשי טולו

 םישנא האר רשאכו ודוד םהרבאכ חרוא סינכמ היהו םדס ישנאכ עשר היה אל

 ותיב לא ואביו ודוד םהרבא השע רשאכ דאמ םב רצפיו םתארקל םקיו םיאב

 םודס ישנא תרממ ךפיה היה טול ןכ לע .ולכאיו הפא תוצמו התשמ םהל שעיו

 וארנש םיכאלמה ןינע ,םיהלא תאמ תיטרפ החגשהב לצנהל יואר היה הז רובעבו

 םג .ןיבהל השק םיעשרה םודס ישנאל םיארנ ויה ןכ ומכו םישנא שובלב טולר
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 תוכשל אוה ךורב שודקה׳ ןוצרב הלעי רשאכש םדוק יתרמא רשאכו .הרשל ןב הנהו

 בוש רמאו ׳סורהל וא תונבל ערל וא בוטל עבטה תא הנשמה ךאלמ ארבי עבטה תא

 עבטה תונשל בישא ןכ התולב ירחא הנדע הרשל בשש עבטה הנתשנש ןויכ בישא

 רבדהש הניבה הרש רמול הצר תעמש הרשו ,ןב דילות תעכו םדוק הרקע התיהש

 הנתשנו היתורענל הרזח תעכו הנדע הל תויהל לדח רבכש ןויכ ,תויהל רשפא הזה

 הרשו םהרבאו .דילות דועו הרקע התיהש העבט םג הנתשיש רשפא זא ,העבט

 ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו ,םישנכ חרא הרשל תויהל לדח םימיב םיאב םינקז

 הנתשיש ךרצנו ןקז םהרבאש ןויכ הבלב קפס לפנו .ןקז ינדאו הנדע יל התיה יתלב

 .ותורענל בושי אוה םגש םהרבא לש עבט םג

 ,יתנקז ינאו דלא םנמא דאה רמאל הרש הקחצ הז המל םהרבא לא 'ה רמאיו

 םהרבאל הרבס הרשו הז רבד לע םהיניב ורבד הרשו םהרבאש רמול יל הארנו

 םג הנתשיש ךרצנ הזלו ׳ןקז ינדאו לבא דילות דועש הוקת שיו התורענל הבשש

 אלפיה ,יתנקז ינאש םושמ דילוהל לכות אלש רמאת לא ,הל בישה םהרבאו ,ךעבט

 בושא דעומל ,יתא עבטה הנתשיש רשפא ןכ ךתא עבטה הנתשנש םשכ ,רבד 'המ

 אוה קוחצ הארי יכ יתקחצ אל רמאל הרש שחכתו .ןב הרשלו היח תעכ ךילא

 הצר ׳הארי יכ יתגעל אל רמול הצר יתקחצ אל הרש רמאתו .געל םגו החמש ןושל

 דועש יבלב קפס לפנו םיהלא יל השע קוחש םא יכ ׳ה תארי היה הרשש רמול

 אוהו 'ה רבד לע תגעלש עמשמ ךבלב קפס לפנש ןויכ תקחצ יכ אל רמאיו .דילוא

 םישנאה השלש ןמ דחא היה הזו /ה רבדב קפסל םדאהל רוסאש םושמ ילילפ ןוע

 רמול הצר .בוטל עבטה תא תונשל ארבנש ךאלמה אוהו הארמב םהרבא הארש

 שודקה הצרו ,השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו .זב היהי הרשלו ,תונבל

 ראותו רתוסה ראות האר רשא םישנאה ראות ןינע םהרבאל תוארהל אוה ךורב

 רודמש־ .ךל ךל השרפב יתרמא רשאכו .טול תלצהו םודס תכפהמ אוהו ,םייקמה

 םתאס אלמי רשאכ םעו םע לכל שנעל אוה ךורב שודקה ןוצרב הלע ךליאו הגלפהה

 לודג יוגל היהי ויה םהרבאו .ץראה לכ ינפ לע םדא ינב תא 'ה ץיפה ןכ לע יכ

 אלו ,טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וינב תא הוצי רשא ןעמל ,ויתעדי יכ

 יכ הרמעו םדס תקעז 'ה רמאיו ׳הרמעו םדס ישנא ומתו ופס רשאכ םתאטחב ומתי

 םימחרה תרממ הדרא רמול הצר ,האראו אנ הדרא דאמ הדבכ יכ םתאטחו הבר

 ,םתוא הלכא ,הלכ םתאס האלמתנו ושע ילא האבה םתקעצכה האראו ןידה תדמל

 אוה ךורב שודקה ץפחי אל יכ .םתאס אלמתיש דע םהל ןיתמא העדא אל םאו

 םיהלא ראות ןיבהל םהרבא הצרו ,היהו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תומב

 אל עשרה םגו ,עשר םע קידצ הפסי אלו תיטרפ החגשהב םלועה תא םייקמה

 .ותוא ליצמ אוה ךורב שודקה תוכז הזיא ול שי םאו וילע 'ה תלמחב הפסי

 םדס תא ךפהל דחא .המדס וכליו םישנאה םשמ ונפיו ,בותכה ונל רפסש אוה הזו

 שגיו .הז רבד לע רוקחלו ןויעל 'ה ינפל דמע ונדוע םהרבאו .טול תא ליצהל דחאו
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 צש 'יו ,ינא תומא השצש .שמא אוה■ רמא ׳ינדא רמאיו .הז רבד צע רוקחצו ןייעצ

 ,םצועה תוגרדמ העברא צע הרומה אצמ ד״וי םש אוה ינדא צש 'ד םע רמאיו

 'י .הציצא אוה 'י צש וצוק .ומוקמב יתראיב רשאכ .רישע ,הריצי ,האירב ,הציצא

 המוקו בחור ךרא תווצק שצש אוה 'ד .הריצי אוה הדוקנה תוטשפתה׳ 'ו .האירב אוה

 עברא אוהו ינדא צש 'ד זמור הז צעו ,הישעה םצוע תובצמ אוה ינדא .הישע אוה

 םיהצא ינא אצמנ םצוכבו הישעד תובצמה םצועבש םייחה תוגרדמ עברא תויח

 תא םמורצ (ה״ניבו המכח אוה ז״ח) ךיעעב ןח יתאצמ אנ םא רמאיו .םייח

 ןיבהצ ךידבע צעמ רובעת אנ צא הצא צכ תא תערצ הניבו המכח וצ תתנו םדאה

 תורומת השצשה צכב צעופ םייקמה חכ ךיא ןיבהצ םהרבא הצר םיתשו ׳תאז צכ תא

 םצועה םויק רדסו .םצועב צעופה אוה דחא חכש הארש אוהו ,םצועה תוגרדמ צכבו

 הוהתי יחהו .םמודמ הוהתי חמוצהש אוהו רחאה דספהב דחא הוהתיש ןפואב אוה

 וצחרו םמוד אוהש םימ טעמ אנ הקי רמאיו .םצועה םייקתי הז ןפאבו חמוצה זמ

 ודעסו חמוצ ןכ םג הזו םחצ תפ החקאו ,חמוצ הז ץעה תחת ונעשהו םביצגר

 .ורבעת רחא ,יחה םייקתמ םהבו יחה ךרוצצ הוהתנ חמוצהו םמודה םהינשו ,םכבצ

 חמוצה צדגי םמודה ןמו םמודצ רוזחיו דספיו רובעי יחהש הציצח רזוחו רמוצ הצר

 םצועב םיהצא ןתנ רשא ןוכנה רדסה אוה תמאב יכ ,יהה םייקתיו היחי חמוצה ןמו

 םמורתהצו ראפתהצ הזה צוגצגה ידי צע םורמ ידע םיצפש היבגהצ ןעמצ דספהו היוה

 וטושפו השעת ןכ אצא השענ ןכ ורמא אצו .תרבד רשאכ השעת ןכ ורמאיו .ומש

 העט םהרבא ךא .םצועה םויק רדס אוה ןכ רשאב ׳אוה ןכ תרבד רשאכ השעת םא

 אוהו םהינפצ ץתיו רקבה ןבו בצחו האמח חקיו םהרבא ץר רקבה צאו ןכ השע אצ

 ,יחה צעמ הנויצע הגרדמב דמוע םדאהש ובצב רמא םהרבא יכ אוהו ,םהיצע דמוע

 תחת יחה תא צוכאצ םדאהצ רתומ ןכצ .יח צכ צע אשנתמו םהיצע דמוע אוהו

 םיבצנ םישנא השצש הארש אוהו .יחו חמוצו םמודה ןמ םצוכמ םייקתהצו ץעה

 הנושארה הארמב הכבוסמ םהרבא הארש הינשה הארמה• אוהו .ונממ ץוח ויצע

 .םהרבא הארש הנושארה הארמצ ריזחנו .ומוקמב ןמקצ הזמ רבדא דועו

 םייקמו רתוס הנוב םיראזת השלש 'ג רמאמ

 םצועב םיצעופה םיהצא יראות השצש םישנא השצש הנהו אריו ויניע אשיו

 (הבר תישארב) צ״זח ורמאו .םייקמה דחאו רתוס דהאו הנוב דחא ויצע םיבצנ

 חא ךופהצ דחאו ,הוהמה םיהצא ראות אוהו הרש תא רשבצ דחא ,םיכאצמ השצש

 םיהצא ראת אוהו םהרבא תא תואפרצ דחו דיספמה םיהצא ראות אוהו םודס

 ראות דחא ראות אוהו טוצ תא ציצהצ ךצה םהרבא תא אפרש ךאצמהו .םייקמה

 צ״זח ורמאו .צהאב הנה רמאיו ךתשא הרש היא ויצא ורמאיו ,םייקמה םיהצא

 היתורענצ הבשו האפרתנ זא יכ הנדע הצ הייה השיצה תעב יכ םחצ איבה אצ ןכצש

 ךיצא בישא בוש רמאיו .צהא.ד ןמ שומצ הצכי אצו םחצה אמטנו הדנ םד התארו
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 תא םיהדא ארביו (זכ .םדא השענ םיהדא רמאיו (וכ .בוט יכ םיהדא אריו (הכ

 .םיהדא םהד רמאיו (לי .םיהדא םתוא ךרביו (טכ .ארב םיהדא םדצב (הכ .םדאה

 ב״ד םה ודא .השע רשא דכ תא םיהדא אריו (בד .יתתנ הנה םיהדא רמאיו (אק

 בוש ,םינוקיתב יאהוי ןב ןועמש יבר םתוא הנמ ןכו .תישארב השרפבש תוביתנ

 /ךוראה חסוי יבר םקיתעהו םתדועפב ודבק רשא יפכ תומש םהד ומש םינואגה

 םבתוכד םכחתנש םא .הנקה רפס דעב םקיתעה ןכו ,רבחש הריצי רפס שוריפ רפסב

 תוביתנה רעש) סררפב דייז ק״מרהו .רוריבב םינואגד םיאצמנ םהו .םידיגמ םשב

 תוביתנ ב״ד דע ומיכסה םינורחאהו םינומדקה םידבוקמה דכ בתכ (א״י קרפ

 קרפב הנושאר הנשמב הריצי רפסב אוה הזה שורדה דא ןושארה הדגמהו .המכחבש

 השדשב ומדוע תא תואבצ 'ה הי קקח המכח תואידפ תוביתנ םיתשו םישדשב 'ח

 םש אצמי ארוקהו .תעדו הניב המכח םהש ו״הי םהו .רופסו רפס רפסב םירפס

 ,סא יכ .רתוי הפ ךיראהד יתיצר אדו המכחה תוביתנ ב״ד דע קיפסמ רואיב םדרפב

 המכחה אוהש 'י רוא תוביתנ ב״ד דע הרומ ינדאב הביתש הפ תוארהד ינוצר

 .הניבו המכח רתכ דע הרומ י׳ל״א תויתוא .םדועה ארבנ םהבש ב״ד יילא אוהו

 ןיאמ המכחהו המכח אוה 'י ,הניב ירעש 'נ אוה 'נ ,רתכה אוהו אדפ אוה חדא

 םימ יכאדמ וא ,שא חור םימ תבכרמ תובית ישאר א״רממ ׳יילא אוה ןיייא .אצמת

 .ןח יערויד עודיכ תוריפס תומא השדש (שא םימ ריוא) ש״מא דוס אוהו ,שא חור

 אוה ךורב שודקה דש ותוחידש םישועה ,טהוד שא ויתרשמ תוחור ויכאדמ השוע

 דכד םדשד יטרפה םדוע רדס תחגשהבו ידדכח םדועה רדס תגהנהב ונוצר םישועו

 .ודעפמכ שיא

 םישנא השלש ׳ב רמאמ

 תגהנה רדסו תישארב השעמב ןייעמו םויה םחכ דהאה חתפ בשי םהרבא אוהו

 אוה ךיא אדפד וד יהיו ,וידע םיבצנ םישנא השדש הנהו אריו ויניע אשיו ,םדועה

 דחא הכבו ,דחא אוה ׳ה חכ אוהש ומשו דחא אוהש אוה ךורב שודקהש רשפא

 ונוצר יפכ תחא ןמזבו תחא תעב םייקמ אוהו רתוס אוהו הנוב אוה

 .יטרפה םדועה תחגשה רדסבו ידדכה םדועה תגהנח רדסב ותבשחמב הדע רשא

 ייל ש״מא תויתוא אוה ם״ישנא תויתוא ׳וידע םיבצנ םישנא השדש הנהו אריו

 .יילא ם״ש אוה םי׳ישנא תויתוא דועו ,ייל אוהו הניבו המכח חבש תומא שדש אוהו

 תורומת השדשבו ,יחו ,חמוצו ,םמודה םדועבש םייחה תוגרדמ שלש םישנא השדש

 .םדוכב דעופה דחא 'ה יילא םש םדוכבו םייקמו רתוס הנוב היוהב םיראותה

 םדאהש רמוד הצר ,םהידע דמוע אוהו ׳ונממ ץוח וינפד רמוד הצר ,וידע םיבצנ

 םדא תומד ןהיארמ הזו תויח עברא תומדו (׳א דאקזחי) בותככ .יעיבר הגרדמ אוה

 ,יח ,חמוצ ,םמוד אוה תויח עבראש היה םודשה וידע וניבא םהרבא תעדו .הנהד

 אוה תויח עברא תמאבש םהרבא העט הזבו ׳בישח אק אד ןושארה רמחו ,םדאו

 רמוד הצר םתארקד ץריו אריו .יח דדכב םדאהו .יחו ,חמוצ םמוד ,ןושארה רמח
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 ,ילכש גישי רשא יפכ אריו השרפ ראבל הסנאו ךלא ימותב יניאו .םהירבדב ועטי

 םהרבאל הארנה וזמ וז תונויער ינשה לידבהל יל הארנו .ןיבהל רשפאש המ תולגלו

 ,וילא 'ה אריו ,אוה הזו .ודבל דחא ןינע לכ ןיבהל לקנב היהי ןעמל ,הארמב

 רשאכ ומצע תא למ םהרבאש .ךל ךל השרפ ךוס םדוק בותכש המל ןינעה ךשמנו

 תויהל םילגוסמ ויהי וערזו אוהש ורשבב תוא ןתנו תירבה ומע תרכו 'ה ותוא הוצ

 םחכ להאה חתפ בשי אוהו .ךל ךל השרפב םדוק יתשרפ רשאכ םימעה לכל שארל

 ישילש םוי אנינח רב אמח יבר רמא (ו״פ ךד אעיצמ אבב) ל״זח ורמאו .םויה

 רשאכ םויה םחכ להאה חתפ םהרבא בשי תאז לכבו ופוגב שלח היהו היה ותלימל

 ולהאב םסינכהל ךרדב םיבשו םירבועה תוארל להאה חתפ בשיל דימת לגרוה

 הרומעו םודס ישנא תרממ ךפיה .'ה םשב םהל ארקלו תותשלו לוכאל םהל תתלו

 םויה םחכ להאה חתפ בשי הלוח היהש ךא אוהו ,םתיבב ןולל םיחרואל ונתנ אלש

 הזכ בצמבו םנמנמו ופוגב שלחו םויה םחכ להאה חתפ בשי אוהו ,םיחרוא סינכהל

 ל״ז ם״יבלמה בתכ רשאכו ,םימורממ שדוקה חור וילע עפשויש רשכומו ןכומ םדאה

 ינלאב .ארממ ינלאב םהרבא לא וילא ׳ה אריו זא .ךוגה תחונמ הכירצ האובנהש

 ב״ל אוהו ,המכח לע הרומ עודיכ 'י הדוקנ ׳הי רוא תוביתנ ב״ל תובית ישאר

 הנושאר הנשמ) וניבא םהרבאל םחיתמה הריצי רפסב רומאה המכחה תוביתנ

 ומלוע תא תואבצ 'ה הי קקח המכח תואלפ תוביתנ םיתשו םישלשב ('ח קרפ

 הז לעו .תעדו הניבו המכח םהש ו״הי םהו .רופסו רפס רפסב םירפס השלשב

 (ב .אלפומ לכש (א ןה ולאו ,הרותה ךוסל לארשי לש ׳לו תישארב לש ׳ב זמור

 לכש (ז .לדבנ לכש (ו .שרשנ לכש (ה .עובק לכש (ד .שדוקמ לכש (ג .ריכזמ לכש

 לבש (בי .חצחוצמ לכש (אי .ץצונתמ לכש (י .רוהט לכש (ט .םלש לכש (ח .רתסנ

 .יחצנ לכש (זט .דימעמ לכש (וט .ריאמ לכש (די .תודחאה גיהנמ לכש (גי .ריהב

 (כ .םלכ תוינחורה תולועפה דוס לכש (טי .עפשה תיב לכש (חי .שגרהה לכש (זי

 לכש (דכ .םייק לכש (גכ .ןמאנ לכש (בכ .שקובמה ץפחה לכש (אכ .ןוצרה לכש

 .עבטומ לכש (חכ .שגרומ לכש (זכ .שדוחמה לכש (וכ .ינויסנ לכש (הכ .ינוימד

 ב״לב זמורמ הזו .דבענ לכש (בל .ידימת לכש (אל .יללכ לכש (ל .םשגומ לכש (טכ

 ארב תישארב (א .רוא הארנ הרואב רשא .תישארב השעמב בותכה םיהלא םימעפ

 תא םיהלא אריו (ד .רוא יהי םיה-לא רמאיו (ג .תפחרמ םיהלא חורו (ב .םיהלא

 יהי םיהלא רמאיו (ז .םוי רואל םיהלא ארקיו (ו .רואה ןיב םיהלא לדביו (ה .רואה

 םיהלא רמאיו (י .עיקרל םיהלא ארקיו (ט .עיקרה תא םיהלא שעיו (ח .עיקר

 םיהלא רמאיו (גי .בוט יכ םיהלא אריו (בי .השביל םיהלא ארקיו (אי .ווקי

 םיהלא שעיו (זט .תורואמ יהי םיהלא רמאיו (וט .בוט יכ םיהלא אריו (די .אשדת

 רמאיו (טי .בוט יכ םיהלא אריו (חי .םיהלא םתא ןתיו (זי .תורואמה ינש תא

 (בכ .בוט יכ םיהלא אריו (אכ .םיננתה תא םיהלא ארביו (כ .וצרשי םיהלא

 .תיה תא םיהלא שעיו (דכ .ץראה אצות םיהלא רמאיו (גכ .םיהלא םתא ךרביו
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 תוחכה םה םיהלא יכאלמ .ערל וא בוסל ןידה תלועפ ראות אוה םיהילא ךאלמ

 םויקו תגהנהל תישארב ימי תששמ עבטה רדסב אוה ךורב שודקה ארב רשא

 ,יוניש ילב םלועב עבטה רדס גהנתי םהב רשא ונוצר ישוע ויתרשמ םהו םלועה

 ול ןתנש ךאלמ ארבי זא םלועה רדסב עבטה תונשל אוה ךורב שודקה הצרי םאו

 שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השוע אוהו .ערל וא בוטל עבטה תא תונשל הכה

 ,ער ךאלמ ,בוט ךאלמ ,םיכאלמ תותכ השלש שיש טפשמ איצונ ללכבו ,טהול

 הגהנההב םיהלא תולעפמ לעפי וחכבו יה לכ תמשנ אוה 'ה ינאו .ינוניב ךאלמו

 אריו השרפ ראובי הזבו ׳דספהו היוה םלוע אוה בכרומה םלוע לש החגשההבו

 .ארממ ינלאב םהרבא האר רשא הארמה ןינע

 אריו השרפ
 ארממ ינלאב 'א רמאמ

 ויניע אשיו .םויה םחכ להאה התפ בשי אוהו ,ארממ ינלאב ׳ה וילא אריו

 וילא אריו רמא םדוק יכ ןבומ וניא בותכה לכו .וילע םיבצנ םישגא השלש הנהו אריו

 הארמ היה םישנא השלשהש עמשמ הזמ םישנא השלש הנהו אריו בתכ ךכ רחאו ,'ה

 הארנ םוקמ הזיאב ונדמלל בותכה אב המו ,םימעפ ינש אריו אריו אוה המו /ה

 םהרבא הנפ עודמ דועו .םויה םחכ להאה התפ בשי אוהו ,ארממ ינלאב 'ה וילא

 וצחר ,םיבר ןושלב רמוגו .ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא רמאו םישנאה ןמ דחא לא

 ןכ ול ורמא םלוכו ורמאיו .םתרבע ןכ לע יכ ,ורבעת רחא ,םכבל ודעסו ׳ונעשהו

 ךכ רחא בותכה ןמו ,תרבד רשאכ השענ ןכ רמול םהל היהו תרבד רשאכ השעת

 ודעסו םחל תפ החקאו םהל רמא אוה יכ ,רבד רשאכ םהרבא השע אלש הארנ

 אוהש תורוהל בותכה אב המו .םהינפל ןתיו רקבה ןבו בלחו האמח הקל אוהו ,םכבל

 הרמא הרש ןבומ וניא הרשו םהרבאו 'ה ןיב ךכ רחא רבודמה לכו ,םהילע דמע

 הרש השחכ ךיאו ׳יתנקז ינאו הרש הקחצ חז המל םהרבא לא רמא 'הו ,ןקז ינדאו

 ןעמל ,השע ינא רשא םהרבאמ ינא הסכמה 'ה רמא ךכ רחאו .יתקחצ אל הרמאו

 רסומ והקי םהרבא לש וערזש רמול הצר /ה ךרד ורמשו וינב תא הוצי רשא

 דאמ הדבכ יכ םתאטחו הבר יכ הרמעו םדס תקעז ׳ה רמאיו דועו ,םודס תכפהממ

 ןכל ,ןיבהל השק השרפה לכו ,האראו אנ הדרא רמא עודמ תומולעת לכ ולגנ וינפלו

 תונויער ינש םהרבאל אוה ךורב שודקה הארה אריו השרפבש רמול יל הארנ

 השק הז םושמו םימעפ יתש אריו אריו ביתכ ןכ לע יכ ׳הזב הז םיכבוסמ םינוש

 .םניינע ןיבהל

 ודרי אלש וא יתעדלו ,קיפסמ רואיב אל ךא בוט ורבד םלוכו םישרפמה ובר
9 

 אמש םיברב !ינעה תא תולגל וצר אלש וא ,השרפב סומכה תונויערה קמעל םימכחה
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 האובנה תגרדמו האובנ ןינע ד״ל רמאמ

 םיהלא חור אוהו שדוקה חור אוה הגרדמה תישארו תוגרדמ שי האובנ יניינעב

 תבשחמ ותבשחמב רייטצמו םדאה שפנ לע םימורממ הנוילעה הבשחממ עפשנה

 םיבותכה ןמ עמשמ ןכו ׳וילא רבדמ לוק עמוש אוהש אוהה איבנל הארנו .םיהלא

 רמאנש םוקמ לכבו /ה וילא רבד רשאכ םדבא דליו ׳דל דל םרבא לא 'ה רמאיו

 עדויו 'ה דובכ שיגרמ איבנהש אוהו .הנוילע רתוי האובנ תגרדמ אוה 'הי אריו

 'ה רמאיו ,ביתכ םדבא לא 'ה רבד רשאכו ,ויילא רבדמ 'ה לוק עמוש אוהש

 *יכנא ,ינא רמאנש םוקמ לכבז .רמוא םיהלא לוק עמשש אוהו

 שודקהש אוהו ׳הנוילע רתויה האובנ אוה ,ךיהלא יכנא ,לא ינא /ה יכנא ,'ה ינא

 טיבי איבנהו םלענה האובנ ןויער ול תורוהל ודובכב איבנה לא הארנ אוה: ךורב

 לפיו ביתכ ידש לא ינא ול רמאו םרבא לא 'ה הארנ רשאכו ,הארמה לא ולכשב

 רמאו .ול הארנה ןויערה לא ולכשב טיבה׳ רשא תוממורה תארימ וינפ לע םרבא

 .ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא הזחמב ול רמא ןכו ׳ךתא יתירב הנה ינא ול

 לכיו בותכה רמאש המ הז אוה הפ רמול ינוצרש המו !ינעה לכ ראבא ומוקמבו

 תובאהש ל״זח ורמאש יפ לע ךא אוה וניינעו םהרבא לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל

 םיתעל םא יכ רידת שודקה חור םהילע הרש אל תאז לכב הניכשל הבכרמ ויה

 ,אוהו ,םהרבא לעמ םיהלא לעיו ותא רבדל לכיו בותכה רמאש אוה הזו .'ה ןוצרב

 הרוש הניכשהש םהרבא שיגרה ותא רבדמ היה אוה ךורב שודקהש ןמז לכש

 ,םהרבא לעמ םיהלא לעיו ונממ הניכשה הקלתסנ ותא רבדל הלכ רשאכו ׳וילע

 םש ,םימחר אוהו םלועה לש תיללכה היוה׳ו היוהה םצע לע הרומ עודיכ 'ה םש

 ,םיהלא יקוחו ןיד אוהו תיללכה היוהב תיללכ החגשהו הגהנהה לע הרומ םיהלא

 רובד לכמש ל״זח ורמאו היוהה םלועב לעפנה הלועפה אוהו חילש ושוריפ ךאלמ

 ארקנ המצע הלועפה ןכ לע וארבנו הוצ אוה יהיו רמא אוה יכ ךאלמ השענ ׳ה

 .דוצמ השע ,בוט ךאלמ ארבנ םדאה השעיש הוצמ לכמש ל״זח ורמא ןכו ךאלמ

 יכ ,םיכאלמ ינש ול םינתונ תוצמ יתש השע ורמשל דחא ךאלמ ול םינתונ תחא

 לא הסוחיו הוצמ התוא חכ יפכ תייחגשה הרימשב ורמשל ךאלמ איה הוצמ לכ

 ער ךאלמ הלועפה התוא ןמ ארבנ הרבע השוע םדא םא ןכו תיחגשה הגהנהה

 .תומה ךאלמ אוה ןטשה אוה ערה רציה אוה ל״זח ורמא רשאכ םדאהל קיזמ אוהו

 ל״זח ורמאו ,הרבע הרבע רכשו הוצמ הוצמ רכש םיקרפב ל״זח ורמא רשאכ אוהו

 יפלו דחא ךאלמ ארבנ הלועפ לכמש םושמ תוחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיא

 רמאיו .ךמש אנ הדיגה (ב״ל תישארב) בקעי לאש רשאכו ומש אוה ןכ ותלועפ

 ןינתשמ עובק םש ונל ןיא (הבר תישארב)) ל״זח ורמאו .ימשל לאשת הז המל

 בישה (ג״י םיטפוש) חונמלו ׳םיחלתשמ ונאש תוחילשה תדובע תוצמ יפל וניתומש

 .בוטו םימחר תלועפ ראת אוה 'ה ךאלמ .אלפ אוהו ימשל לאשת הז המל ךאלמה
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 םא חאש ,'הב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא (ב״ל םירבד) רמאנו ׳חישמה

 ךיביא ושחכיו ,התעב םתוא לאגי אוה םיבייח םלוכ ויהי לארשי ינב םולשו סח
 ויהי לארשי יאנוש םימיה תירחאבש רמול הצר ,ךורדת ומיתומב לע התאו ,ךל

 ךירדמלו גיהנמלו םימעה לכל שארל היהת התאו .םתוא םיבהואכ םמצע תא םיארמ

 תכלל םלועה לא הולא תא ריכהל ומיתומב לעמ םהל שורדלו לבת יבשוי לכל

 םלוע יאב לכו תשמ תרותב בותכה לככ ויטפשמו ויקוח ויתוצמ רומשל ויכרדב

 (א״י היעשי) םישודקה םיאיבנה ואבנ םויה הז לאו ,לארשי יהלא 'הי לא !ובושי

 םע םולשב ויחי םלועה תומוא רמול הצר ׳ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רזו

 םיל םימכ הער ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ,לארשי ינב

 לארשי תיב תא יתרכו 'ה םאנ םיאב םימי הנה (א״ל הימרי) רמאנו .םיסככב

 ירחא לארשי תיב תא תרכא רשא תירבה תאז יכ ,השדח תירב הדוהי תיב תאו

 םהל יתייהו הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ .׳ה םאנ םהה םימיה

 רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא רוע ודמלי אלו ,םעל יל ויהיי המהו םיהלאל

 הרות השמ תרותו /ה םאנ םלורג רעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ ,'ה תא ועד

 שורקה ןוצרב רשואמ רדסב השענ לכה האירבה תליהתמ םלועב השענה לכש ונל

 לכה אוה םלועב אוה ךורב שורקה תגהנהה רדסו .תועמה תא ןקתל אוה ךורב

 תוחתפתהו םלועה תולשלתשה רשפא היה אלו ׳הלחת הבשחמב השעמ ףוסו ,בוטל

 ,הז רחא הז הרותב בותכה רדסב םא יכ .הלעמל םמורתהל םירוציה ריחב םדא ינב

 תומלוע הנוב היה אוה ךורב שודקה םלועה ארבנש םרטש ל״זח ירמאממ ונל ןבומו

 ,הרותה תא ולבקיש תישארב השעמ םע אוה ךורב שורקה הנתה ךכ רחאו ,ןבירחמו

 היה ךרצנ .רזלו ׳ישונאה ןימ ןקתל הגלפהה רודו ,ץראה תא ןקתל היה לובמהו

 ארקל תירבה תא ומע תרכו וערזבו םהרבאב אוה ךורב שודקה רחביו הלוגס םע

 ו״כ ףוטל הנתנו הרות אלב םייקתמ םלועה ןיאש אוה ךורב שודקה הארו .׳ה םשב

 הנש םיעברא רבדמב ויה רשאו םירצמ תולג ,לארשי ינבל הרקש המ לכו ,תורוד

 תורגו ינש תיב ןינבו לבב תולגו ,ןושארה שדקמה תיב ןינבו ץראה לא םתאיבו

 בוטל רשואמו ןוכנ רתויה היה הזה רהטו ,הלחת הבשחמב היה לכה .ןורחאה

 םיכלמה יכלמ ךלמ לש ומש אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשי ןעמל ׳םלועה לכל

 ןינע אוה רומאה לכו ,תילכתו ףוס יתלב ארב רשא תומלועב אוה ךורב שודקה

 ןיב תירבב וניבא םהרבאל אוה ךורב שודקה הארה רשא הזחמהו ךל ךל השרפ

 אבת התאו ,ירמאה ןוע םלש אל יכ הנה ובושי יעיבר רודש ול עידוהו ,םירתבה

 ךלמ ןויצל רומאב ךתעושיב ונשפנ לגתו ונבל חמשי דועו ,םולשב ךיתבא לא

 .דחא ומשו דחא ׳ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו ,ךיהלא
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 היהיש םוקמב) לובגה■ ישנאו אב דוד ןבש רוד רמוא הדוהי יבר ׳אובל תרהממ

 אטח אריו חרמת םירפוסה תמכחו ׳וננוחי אלו ריעל ריעמ ובבוסי (תומחלמה

 תגהנהל םידגנתמה אטח יארי םימכח םישנא וא םיתעה יבתוכה םה) וסאמי

 הצר ,תרדענ תמאהו בלב ינפכ רודה ינפו (וסאמי תומחלמה רבד לע תוכלממה

 םירישעהו םיליצאה םה רודה ינפ ןכ ,ותוא הנוחו ונודא די ךחלמה הז בלככ רמול

 תוכלממהו םימעה תא ופנחי סראטאלימיסאו רעמראפערה תכמ לארשי ינבמ

 ,טאירטאפ אוהש םעה יניעל תוארהל ינודא תא יתבהא רמאל םהיניב ורוגי רשא

 תמאה לבא .םיוגה יניעב ןה ואצמי ןעמל ומצעל םעל בשחתי אל לארשי ינבש רמואו

 הזה בלככ םיוגה תא םיפניוח ךא םהו םמע לב םבלו םהיפ התנע רקש יכ תרדענ

 תמאהו רמול שי דועו ,ונודא יניעב ןח אצמל ותוא הנוהו ונודא די תא קקלמש

 ׳תרדענ תמאהו דחאל דחא ובזכי םנושלבש עודיכ תוכלממה ירש ןיב תרדענ

 ערמ רסו יאמ .ללותשמ ערמ רסו ,תרדענ תמאה יהתו (ט״נ היעשי) רמאנש

 הימחנ יבר .תוירבה לע ללותשמ ערמ רסש ימ לכ אליש יבר יבד ירמא ,ללותשמ

 תד הנתנש אוהו רקויב ןייהו .תועי רקויהו הברת תוזעה אב דוד ןבש רוד רמוא

 תושעל רוסאש אקירעמא דראנב סטייטס דעטיינוי תנידמבו איססור תנידמב

 רוד רמוא קחצי יברו ,ילגנא תפשב ארקנה ןאשיביהארפ אוהו רכשמה הקשמ

 אלש דע לוזב ויהי תוכלממה ןוממש דמול הצר סיכה ןמ הטורפ הלכת אב דוד ןבש

 .הטורפמ תוחפ דוע לעבורהו הטורפ הווש קראמהש עודיכ .ןוממל םיבשחנ ויהי

 אלא אב דוד ןב ןיא רמאו .הלואגה ןמ ושאיתיש דע אב דוד ןב ןיא ורמא דועו

 תואב תובר תורצש רוד תיאר םא ורמאו .בייח ולוכ וא יאכז ולוכש רודב וא

 הרהמבש םיכחמ ונא ןכ לע יכ ואב הנה הלאה תותואה לכו .ול הכח רהנכ וילע

 'ט ךד הרז הדובע) ל״זח ורמאו .בורקב ונתוא לאגי אוהו קדצ לאוג אובי ונימיב

 םיפלא ינש ,והת םיפלא ינש ,אמלע יוה הנש םיפלא תשש והילא יבד אנת (א״ע

 אוה הזו .ואציש המ ןהמ ואצי םיברה וניתונועבו ,חישמה■ תומי םיפלא ינש ׳הרות

 ,הרות ןיידע היה אלש םושמ ,והת םיפלא ינש וניבא םהרבא דע ןושארה םדאמ

 ינש תיב ןברוחה■ רחא םינש ב״עק רע 'ה םסמ אורקל ליחתהש וניבא םהרבא ןמו

 תאירבל הנש םיפלא 'ד היה זא םדוק יתבתכ רשאכ םלועב הרותה הטשפתנ זאש

 .םלועה לש הנש םיפלא תשש םות דע חישמה תומי הנש םיפלא ינשו ,םלועה

 דועב ץ״רת ךנשב היהי ץקהש יתעד ןכל .ואציש המ ןהמ ואצי םיברה וניתונועבו

 הרותב דוקנב זומר רשאכ םלועה לש הנש םיפלא תשש םילשהל םינש י״ש היהיש

 .ם״לוע ד״ע ו״נינבלו ו״נל תויתואה לע

 רע ןירוסי לש טבש רמול הצר הדוהימ טבש רוסי אל (ט״מ תישארב) ביתכו

 הנשיחא התעב איבנה רמאו .םילשהל םירסח יששה חלאל םינש י״ש ה״ליש אבי יכ

 דע םולשו סח וכזי אל םאו ,יתרמא רשא דעומל הנשחא וכזי םא ל״זח ורמאו

 תומי לש הנש םיפלא ינש םותי זאו הנש םיפלא תששה לכ םותיש דע ,םלוע
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 ושעי ץראה לא לארשי ינב ובושי רשאכש ,ומע ותמדא רפכו רמול שי דועו .ןידב

 .םימיה תירחאב המש ןוכשל המדאה ינפ לע םירפכ םירפכ

 םימיה תירחאב ג״ל רמאמ

 ןויכ םילשוריל ןילוע ויה תהא םעפ בוש (ב״ע ד״כ דד תוכמ) ל״זח ורמאו

 אצוי היהש לעוש ואר תיבה רהל ועיגהש ןויכ ,םהידגב וערק םיפוצ רהל ועיגהש

 יברו הירזע ןב רזעלא יברו ,לאילמג ןבר) םיבוב םה וליחתה םישדק ישדק תיבמ

 םהל רמא ׳קחשמ התא המ ינפמ אביקע ול ורמא .קחשמ אביקע יברו (עשוהי

 .תמוי ברקה רזהו (א״י רבדמב) וב בותכש םוקמ ול ורמא .םיכוב םתא המ ינפמ

 .הכבנ אלו ,וב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע (׳ה הכיא) וב םייקתנ וישכע

 ןהכה הירוא תא םינמאנ םידע יל הריעאו (׳ח היעשי) ביתכד ,קחשמ ינא םהל רמא

 שדקמב הירוא אהו ,והירכז לצא הירוא ןינע המ יכו ,והיכרבי ןב והירכז תאו

 לש ותאובנב הירכז לש ותאובנ בותכה הלה אלא .ינש שדקמב והירכזו ןושאר

 םייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ םכללגב ןכל ('ג הכימ) ביתכ הירואב ,הירוא

 תונקזו םינקז ובשי דוע (׳ח הירכז) ביתכ הירכזב .רעי תומבל תיבה רהו היהת

 אלש אריתמ יתייה הירוא לש ותאובנ המייקתנ אלש דע .םילשורי תובוחרב

 ותאובנש עודיב הירוא לש ותאובנ המייקתנש וישכע ׳הירכז לש ותאובנ םייקת

 רפסב הבותכה הלאה לכ המייקתנש םשכ תאזה תעב ןכל ,תמייקתמ הירכז לש

 תוערה לכ וניאר וניניעבו ונימיב לארשי ינב תוכמ תא 'ה אלפהו השמ תרות

 יתלא 'הב חוטבל ונילע ,הזה רמה ןורחאה תולגב לארשי ינב לע ורבעש תורצהו

 ונימיב הרהמבו ,הרותב םיבותכה םימוחנתה לכ ןכ םג םייקתיש תוכחלו לארשי

 תופנכ עבראמ לארשי ינב יחדנ ץבקיו בורקב ונתוא לאגי אוהו ,קדצ לאוג אובי

 הלכת זא יכ .יששה דלאל ץ״רת תנשב היהי הזו ,ונצראל תטממוק ונכילויו ץראה

 ליחנהל רומאכ ,יששה דלא םילבהל םינש י//ש ראשי דועו ׳לארשי םע ת״רצ

 .טרומו ךשממ םע תואבצ 'הל יש לבוי איהה תעב (ח״י היעשי) רמאנו .שי יבהא

 רפסמ ,ומל תודיתע ש״חו םדיא םוי ב״ורק יכ (ב״ל םירבד) בותכה זמר הזלו

 תובית ינש םע ש״ח רפסמו ,י״ש רפסמ הלוע םדיא םוי תובית ינש םע ב״ורק

 תודיתע שחו לארשי יאנושל םדיא םוי בורק יכי,י"ש רפסמ הלוע ומל תודיתע

 ־ונתוא לאגי אוהו ,יששה הלאה םילשהל םינש י״ש דועב בקעי לש וערזל ומל

 'הל תורתסנה (ט״כ םירבד) הרותב דוקינה דוס אוהו י״ש רפסמ הלוע ב״ורקב

 דע ׳י״ש רפסמ הלוע דוקנה תויתוא ,םלוע דע ו״נינבלו ו״נל תולגנהו וניהלא

 תומיל ל״זח ונתנש תותואה לכו ,םלועה לש ןינש יפלא תיש םלשויש דע םלוע

 ׳ורמאש אוה הזו ,ומייקתנ הטוס אתכסמ דוסו ,ח/;צ ,ז״צ דד ןירדהנס) חישמה

 תולכ םהיניע ראשהו ,םיטעמתמ םימכח ידימלת אב דוד ןבש רוד ןנחוי יבר רמא

 היינש הדוקפ הרבע אל הנושארהש דע תושדחתמ ק״זגו תובר תורצו ,החנאו ןוגיב
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 םירוסי איבמ םוקמהשכ ירפס א״זח ורמאו .בוזעו רוצע ספאו די תאזא יכ הארי

 ,םהב םידבעשמ ויהש תויאג עבראא םרסמ םא יכ םתוא תיממ זיא אארשי אע

 זא האואגה ןמ םישאיתמו בייח ואב אארשי ינבש אוה ךורב שודקה הארי רשאכו

 דוד זב ןיא (ח״צ ׳ז״צ ךד ןירדהנס) א״זח ורמאש אוהו ,םימחרב םתוא זיתי 'ה

 ןיא ורמאו .בוזעו רוצע ספאו (ב״א םירבד) רמאנש האואגה ןמ ושאיתיש דע אב

 (ט״נ היעשי) ביתכד בייח ואוב ,בייח ואוב וא יאכז ואובש רודב אאא אב דוד ןב

 תיאר םא ורמאו ,השעא ינעמא (ח״מ םש) ביתכו ,םמותשיו שיא ןיא יכ אריו

 רהנכ אובי יכ (ט״נ היעשי) רמאנש .וא הכח ,רהנכ ויאע תואב תובר תורצש רוד

 ןיאו אוה ינא ינא יכ התע ואר ׳אאוג ןויצא אבו וא ךומסו .וב הססנ 'ה חור רצ

 בוס דחא םינש םיהאא שיש םיאיאא ידבוע ורמאי רשאכ אוה אא ,ידמע םיהאא

 ירפס א״זח ורמאו ,אוה ינא ינא אוה ןכ אא ,רתוס דחאו הנוב דחא ער דחאו

 וניינעו .ידמע םיהאא ןיאו וא םירמואו ותוא ןיבישמ םימשב תויושר יתש רמואה

 םדאהא הארנו בוט ואב אוה םאועב ותגהנהו אוה ךורב שודקה השעמ אכ יכ אוה

 רשאכ בוט אוה התימהו- ץחמה יכ ריבע בטא אנמחר דיבעד המ אב יכ ער אוה יכ

 םושמ .התימה םוי וז דאמ בוט הנהו השע רשא אכ תא םיהאא אריו ,א״זח ושרד

 םיממס האוחא אפורה ןתי רשאכ אוהו ׳דספה אאו ןוקית אוה התימהו ץחמהש

 אכה ךותחהו הכמהו רמה םסהו ,םדאה ףוגב הכמ ךותחי רשאכ וא .האופרא םירמ

 תימא ינא רמוא הצר ,אפרא ינאו יתצחמ היחאו תימא ינא ,םדאה תבוטא אוה

 ינב ואבסיש תורצהו האופרה אוה אפוג שנועהו אפרא ןעמא יתצחמ ,היחא ןעמא

 אוה ךורב שודקה הארי רשאכו ,םאשו! םקנ יא ,םנייע תא םיקרממ תואגב אארשי

 דומעא אארשי ינב ואכי אאו םאגר טומת תעא בוזעו רוצע ספאו די תאזא יכ

 םדיא םוי בורק יכ ,םחנתי וידבע אעו םימחרה תרמב ומע ׳ה ןידי זא טפשמב

 ,הנשיחא ותעב איבנה רמא ןכו ,ומא תודיתע שחו םאועה ןמ דבאהא םואשו סח

 אארשי ינב ופסאי אאו ומתי אא ןעמא ותעב וכז אא םאו הנשיחא וכז א״זח ורמאו

 ,ירפס א״זח ורמאו ,םאועא יכנא יח יתרמאו ידי םימש אא אשא יכ ׳רמה תואגב

 םאועב ערפנ הזה םאועב ערפנ וניא םא ,םיתמה ןמ ערפנ םייחה ןמ ערפנ וניא םא

 םקנו םוקי וידבע םד יכ ומע ם י וג ונינרה ,ואגר טומת תעא םאשו םקנ יא יכ .אבה

 וחצר וררמו וניעש אע האואגה תעב םימעה ןיב היהיש בירו תומחאמב וירצא בישי

 רפכו .רמהו ךוראה תואגב םתויה תעה אכ אארשי ינב תא ודדשו וסמח ואזגו

 תא אארשי ינבא רפכ ונתי םאועה תומוא םימיה תירחאב רמוא הצר ,ומע ותמדא

 רפוכי הזב יכ םרמאב ץראה תא אארשי ינבא ובישיו ונממ וחקא רשא ותמדא

 שי דועו ,תואגב םהיניב ויה רשא םימעה אכ אארשי םע דגנ ואטח רשא םנוע

 ׳ותמדא רובעב רפכ םאשא םיחרכומ ויהי אארשי ינבש ,ומע ותמדא רפכו רמוא

 אאש הקזח דיב הב וזחא רשא םימעה דימ ותמדא תא אאגי רפכ ימואשתבו
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 תאזה תעל לארשי ינב תנומא דמעמ ב״ל רמאמ

 ןמ דחאכ בשותו חרזא תוכז םהלו חטבל תאזה תעל םירגה לארשי ינבמ םיבר

 ,םלועל הער םהל הנואי אל יכ םבלב םירמוא םהו .םהב העגנ אל 'ה דיו ,םעה

 ורפה םג ורמשי אל ויתוצמ תא ותרות תאו לארשי יהלא תא ובזעיו ׳הב ושחכ

 תבעותכ תושעל םהישעממ ודמליו םיוגב וברעתיו םבל תורירשב וכליו .ותירב תא

 ומכח אול ,םכה אלו לבנ םע יוה בותכה רמא םהילע ׳םהיניב ורוגי רשא םיוגה■

 ןיב הצמשלו! הסישמל ויהו 'ה חא הרחי םהילע םג יכ ,םתירחאל וניבי תאז וליכשי

 םימעה דימ לארשי ינב וניחא ותש רשאכ הלערתה סוכ ותשי דוע םה םגו: םימעה

 םימעפ םתוא םג רסיי רסי דוע לארשי יהלאו ,המש ורג רשא ץרא יספא לכב

 םהיחאמ םה םיבוט אל יכ ועדיו וריכי רשא דע עצרמב ותוא וינודא עצרו .שלשו

 םתירחאל וניביו וליכשי זאו ,ץראה תוצופת לכב 'ה די םהב עגנ רשא םיללמואה

 אוהו םהיהלא 'ה לא ובושי זאו .םהל אל ץרא הירכנ ץראב םיבשוי םה םג יכ ועדיו

 ןירדהנס) עשוהי יברל רזעילא יבר רמא רשאכו .ויתונוע לכמ לארשי תא הדפי

 •לארשיו ןמתכ תושק ויתורזגש ךלמ םהל דימעמ אוה ךורב שודקה (א״ע ח״צ ךד

 םהילע אבת רשאכ דעל תאזה הרישה היהתו ,בטומל ןיריזחמו הבושת ןישוע

 ןכש שארמ םהל עידוהו םתוא הרתה אוה ךורב שודקהש ועדיו דיתעל תוינערופה

 אל םא לארשי ינבל החכותו הרותב הבותכה הלאה תא יתבתכ ןאכ דע ,היהי

 םעל הרותב בותכה ןימוחנתה תא בותכא ךליאו ןאכמו ׳םתיהלא 'ה לוקב ועמשי

 תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב (׳ד םירבד) בותכ אוה הזו ,לארשי

 אלו ךפרי אל ךיהילא 'ה םוחר לא יכ ,ולוקב תעמשו ךיהלא 'ה דע תבשו םימיה

 יכ .דיהו (׳ל םש) רמאנו .םהל עבשנ רשא ךיתבא תירב תא חכשי אלו ךתיהשי

 .המש ׳ה ךחידה רשא םיוגה לכב ךבבל לא תובשהו הלאה םירבדה לכ ךילע ואבי

 ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו ולוקב תעמשו ךיהלא 'ה דע תבשו

 םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא .המש ךיה׳לא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ

 ךיתבא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו ךחקי םשמיו ךיהלא 'ה ךצבקי

 'ה תא הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ׳ה למו ,ךיתבאמ הברהו ךביטהו .התשריו

 רמול הצר ,םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל (ב״ל םש) רמאנו .ךייח ןעמל ךיהלא

 ןיא יכ לע ורמאו לארשי ינב לע אוביש תורצהו תוערה בורמ םימיה תירחאב

 לארשי ינבו ןייד תילו ןיד תילו הלאה תוערה ינואצמ םלועב החגשהו הולא

 ׳א היעשי) רמאנו ,םלשו םקנ יל אוה ךורב שודקה רמא .הלואגה ןמ ושאיתי

 הדפא בייח ולכ ויהי לארשי ינב םא ףאו ׳הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצו

 .ומל תודיתע שחו םדיא םוי בורק יכ .םצראל הקדצב ובושי םהו טפשמב ןויצ

 תומחנו תועושי ומל תודיתע שחו לארשי יאנושל םדיא םוי בורק יכ רמול הצר

 רמול הצר ,ומע ׳ה ןידי יכ ,ראבא רשאכ הלואגה ץק דוס שי ובו .לארשי ינבל

 יכ ,םימחרה תרמב םתוא ןידי 'ה םימיה תירחאב טפשמב לארשי ינב ואבישכ
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 ובושי ךכ רחאו םתוא ונעו םודבעו ,םהצ אצ ץרא .איה הירכנ ץרא ,םתדצומ ץרא

 ,ישפח אצא אצ ינודא תא יתבהא דבעה רמאי םאו .םהיתובא ץרא צא םצרא צא

 םירוסיב צארשי ינב תא רסיי אוה ךורב שודקהו ,עצרמב ונזא תא וינודא עצרו

 ינב וניביו ועדיו וריכי רשא דע שצשו םימעפ ץראה ימע דיב םיבר םיונעו םישק

 ונעי ץראה ימע צכו: .םהצ אצ ץרא איה םתדצומ ץראו םמצעצ םע םה רשא צארשי

 ,םהיהצא 'ה צא בושצ צארשי ינב וררועתי רשא דע םהייח תא וררמיו םתוא

 ינבצ השמ הרתה הז צכו .היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תמב ץופחי אצ יכ

 תוצצקה צכ ךיצע ואבו ךיהצא 'ה צוקב עמשת אצ םא היהו (ח״כ םירבד) צארשי

 םירהצב ששממ תייהו ,בבצ ןוהמתבו ןרועבו ןועגשב 'ה ךככי ,ךוגישהו הצאה

 ,הביבסה דצמו ומצע דצמ היהי ךשחהש רמוצ הצר .הצפאב רועה ששמי רשאכ

 תורבחה ןמ דחא תויהצ ךצת רשא ךרד הזיאב רמוצ הצר ,ךיכרד תא חיצצת אצו

 לוזגו קושע ךא תייהו .הז ידי צע עשוהצ חיצצת אצ םימעה ןיב תונוש תותכו

 אוהו ,הארת רשא ךיניע הארממ עגושמ תייהו .עישומ ןיאו םימיה צכ

 ךכ רחאו ךיניע ינפצ ךיתונבו ךתשא תא ונעי ךיא ךיניעב הארת רשאכ

 תנש דע ד״ערת תנשמ םימיה תירחאב צארשי ינבצ הרק רשאכ םתוא ותימי

 יכ ךיניע הארממ עגושמ היהת זא .איססורו עניארקוא ןיצופ תונידמב ך״רת

 תא 'ה אצפהו םימעה צכב הנינשצו המשצ הייחו ,םתוא עישוהצ צכו;ת אצ

 הצקמ םימעה צבב ךיהצא 'ה ךציפהו .טעמ יתמב םתראשנו ךערז תוכמ תאו ךתכמ

 ׳ה ןתנו .ךיצגר ךכצ חונמ היהי אצו עיגרת אצ םהה םיוגבו ,ץראה הצק דעו ץראה

 תדחפו ,דגנמ ךצ םיאצת ךייח ויהו ,שפנ ןובאדו םיניע ןויצבו זגר בצ םש ךצ

 ןתי ימ רמאת ברעבו ,ברע ןתי ימ רמאת רקבב .ךייחב ןימאת אצו םויו הציצ

 םתיאר םתא (ח״כ םש) .הארת רשא ךיניע הארממו דחפת רשא ךבבצ דחפמ רקב

 םינזאו תוארצ םיניעו תערצ בצ םכצ ׳ה ןתנ אצו ,םכיניעצ 'ה השע רשא צכ תא

 השא וא שיא םבב שי ןפ .ןושעת רשא צכ תא וציכשת ןעמצ הזה םויה דע עמשל

 תורירשב יכ יצ ,ריהי םוצש רמאצ ובבצב ךרבתהו וניהצא ׳ה םעמ הנפ ובבצ רשא

 (א״צ םש) ׳הזה רפסב הבותכה הצאה צכ וב הצברו וצ חוצס 'ה הבאי אצ ךצא יבצ

 אוהה םויב יפא הרחו ותא יתרכ רשא יתירב תא רפהו ינבזעו הנזו הזה םעה םקו

 םויב רמאו תורצו תובר תוער והואצמו צכאצ היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו

 יעשופ תעכ ורמאי רשאכ ,הצאה תוערה ינואצמ יברקב הוצא ןיא יכ צע אצה אוהה

 יכנאו .םכתא עישוי אצ עורמ צארשי ךיהצא היא ורמאיו 'הב םישיחכמה צארשי

 היהת ןעמצ תאזה הרישה םכצ ובתכ התעו .אוהה םויב ינפ תא ריתסא רתסה

 התנעו תורצו תובר תוער ותא ןואצמת יכ היהו צארשי ינבב דעצ תאזה הרישה

 הדטבה וז ירה צ״ז י "שר בתכו ,וערז יפמ חכשת אצ יכ ,דעצ תאזה הרישה

 .תחכתשמ הרות ןיאש צארשיצ
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 ויתווצמ ורמשיו לארשי יהלא 'הב וקבדיו השמ תרות תא םהל ודמליו'אטילו ןילופ

 איססור תכלממ יניעב ץוקל הז היהו ,השמ תרותב בותכה לככ ויטפשמו ויקוח

 תונידמב וצופנ םהמ םיבר .םדימשהל ורמאיו תוער תורזג םהילע ורזגיו ,וינהכו

 חרזמב םיוגה ןיב םירפכב םירגו םמוקמ לע וראשנ םהמ םיברו ,ץחלה ינפמ תורחא

 .הזה םויה דע לארשי יהלא 'ה תא םידבועו איססור תנידמ ןופצבו

 םיניבה ימיב א״ל רמאמ

 רשאכו ,םדימ ונליצה אוה ךורב שודקהו וניתולכל ונילע ודמע רודו רוד לכב

 דחאכ םימעה ןיב םיבשותל ויה לארשי ינבו םלועב ןאיצאזיליוויצה רוא ריאה

 'ה תא דובעלמ ובזע םלוכ וכותב ובשי רשא םימעה ינבכ לארשי ינב זא םהמ

 ןעטסיאעטאל םיסרוקיפאל ויהיו 'הב ושחכ םימעה לככ לארשי ינבו םלוע יהלא

 םיכלמה לוע ריסהל םימעה חור אוה ךורב שודקה ריעה רשאכו .ןעטסילאירעטאמו

 דגנכ דומעל םימעה תא רוזעל דחא םכש ונתנ םה םג לארשי ינבו .םהילעמ

 דועו םהיאנושב לארשי ינב לע םהילע וטיבה תאז לכב ,םעה יליצאו הכלממה

 .איהה תעב לארשי ינב המש ורג רשא ץראה ימע לכ ןיב םזטימיסעטנאה רבגתה

 תושדח תולילע .לארשי ינב לע תולילע םבלמ ודב הנידמו הנידמ לכב םעו םע לכו

 ,םתדלומ ץרא תא םיבהוא םהש םימעה יניעל וארה לארשי ינבש דא םאו .םירקבל

 הדשב םמד תא ךופשל םהיביוא דגנ םחלהל םהיניב ורג רשא םעו םע לכל ורזעו

 תורבח תירבב ואב לארשי ינבש דא םאו .םהמ דחאכ םתדלומ ץרא רובע המחלמה

 ־םיוועשלאבו ,ןעטסיליהינ ,ןעטסינומאק ,ןעטסיכראנא ׳ןעטסילאיצאסל ויהו תונוש

 תורבחה תאז לכב .םעה יליצאו הכלממה דגנ המחלמ וכרע רשא ,המודכו ןעט

 וררמיו לארשי ינב תא ואנש םעה יליצאו הכלממה ירש םע דחי םלוכ םעה ןומהו

 יפל וגרה לארשי ינבמ םיברו לארשי ינב שוכר תא וסמח ולזגו ודדש םהייח תא

 הזו ,םינוש םימע ןיב םינוש תומוקמב תונוש םיתעב לארשי ינבל הרק ןכ ,ברח

 רשא הלודגה המחלמה רחא םימיה תירחאב טרפבו ,ץרא יספא לכב םלומג היה

 .יששח דלאל ד״רת תנש דע ד״ערת תנשמ השמחה תא םיכלמ העבראה זיב היה

 חרזמבו בירעמב הנידמו הנידמ לכב לארשי ינבל הרקש תוברה תורצהו תוערה

 שודקה תחגשהב היה הז לכ יתעדלו .רפסה לע םבתכל טעה האלי רשא איפוריא

 ־יוויצה רוא ריאה רשאכ םימיה תירזאבש םושמ אוהו .רבד היה 'המו .אוה ךורב

 םימעה לכ ןיב בשותו חרזאל תויהל לארשי ינבל הנתנ תדהו .םלועב ןאיצאזיל

 םהלש איהה ץראה ,םתדלומ ץרא איהו המש ורג רשא ץראה יכ םבלב ורמא זא

 ,ינאמרעג שיא ׳ילגנא שיא ,קנארפ שיא המש ורגש תומדא ילע םתומשב וארקו איד

 ןכ לע יכ .בשחי ומצעל םע םניא לארשי ינבש ורמאו ,המודכו איססור שיא

 המש ורג רשא ץרא לכב םימעה לכ בלב לארשי ינב לע האנש ךורב שודקה ררוע

 איה איהה ץראהש םא דאו םיוגה ךותב המש ורוגי רשא ץראה רשא ועדי ןעמל
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 ימע דימ םירזוכה תוכלמ הלפנ רשאכ ךכ רחאו ,ונממ וארי יכ םהיאנשמו םהיביוא

 םימעפ המכו לארשי ינבל ערהל שדחמ לאעמשי ינבו ושע ינב וליחתה- ןכ וואלסה

 םהל אל ץראמ לארשי ינב תא ושרגיו םתדלומ ץרא תא בוזעל לארשי ינב לע ורזג

 תורודה רדס האר .עינאפסיאו לאגוטראפ ,דנאלגנע ,תפרצ תנידממ שלשו םימעפ

 ןורחאה עינאפסיא שוריגו םהה תונידמב לארשי ינבל הרק רשא תא אצמת םשו

 ירשו הכלממה ירשל ויהיו איהה ץראב לארשי ינב ואשנתה- יכ ,םלוכמ השק היה

 םצרא איה םתדלומ ץרא יכ םבלב לארשי ינב ורמאו ושכר םגו וחילצהו תואבצ

 לארשי ינב תא ושרג םינהכה תצעב עלעבאזיאו דנאנידרעפ ךולמב יהיו .חצנל

 תואמ ששכו איהה תעב םתד ורימה לארשי ינבמ םיבר .םהל וזזב םשוכר תאו

 תילו זיד תיל יכ ארוקה רמאי לאו ,ץראה לכ ינפ לע וצופיו ץראה ןמ ואצי דלא

 ךממ ךיבירחמו ךיסרהמ יכ אוה ןכ אל .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושהו ןייד

 םיפלא 'ה תנשב בותכש אוה הזו ,תורודה רדסב אורקל יתמלכנו יתשוב ׳ואצי

 .ךלא תואמ ינשמ רתוי םתד ורימהו םופרהו םידוהיה לע ומק אלוטליטב א״נק

 ודליו ורבעתנו םהיתבב תויוג ןמז ותואב םידוהיה םיחקול ויה יכ ונלבק ונחנאו

 ורדנ ימורבש םידוהיהש םש בותכ דועו .םודימשהו םתובאל וגרהש םיוגה םה .םינב

 סעכיו .וצרא לא אבל םידרפס םידוהיל השרי אל ןעמל יטאקוד ךלא רוימיפאל

 וסנכיו וצראמ ואצי םהש רזגו םכיהא לע םירזכא םתא ךיא רמאיו רויפיפא

 אובל םהיחא תא וחינה אל לארשי ינבש תומוקמ המכב היה ןכו .םהיתחת םידרפס

 אוה תאלפנ אל ןכל ?תאזכ עמשיה !םימש ומוש .המש ורג רשא ץראה לא

 .ול ןידדומ דדמ רשא הרמב יכ ךכ רחא םתוא םג אוה ךורב שודקה שנעש יניעב

 רונת .דינהו היה הטלעו האב שמשה יהיו םיניבה ימיב הנש תואמ עבראבו

 דרפס ץראב םיסונאה םיללמואה םה הלאה םירזגה ויב רבע רשא שא דיפלו ןשע

 םיפלאלו עפ־־עד־אטואב םתוא ופרשיו םשה תשודק לע ותמ םהמ םיבר ,לאגוטראפו

 לארשי ינב וחינה אלש הז יתעדלו .םלועה ןמ םרכז דבאו םיוגה ךותב ועקש תובברו

 תוצוחב רוגל םתוא ונתנ אלש הז םגו ,תולגב םתויהב החונמב םימעה ןיב רוגל

 ארקנה םירעשב תרגוסמו םהל דחוימ דחא בוחרב םא יכ םיוגה םע דחי ריעה

 ןעמל םהידגבב ןמיס תאשל לארשי ינב תא החירכה הכלממהש הז םגו ,אהטעג

 לארשי ינב תבוטל אוה ךורב שודקה ןוצר היה הז לכ ,םידוהי םהש םירכנ ויהיש

 ךא םאו הירכנ ץראב םה םירג יכ ועדיו ורכזיש ןעמלו םיוגב וברעתי אל ןעמל

 תע אבב םצראל בושל םידיתע םהשו ,איה םהל אל ץראה םתדלומ ץרא איהש

 םוקמ לכב עניארקואו אטילו זעלופ תנידמב רוגל לארשי ינב ואבשכו .הלואגה

 לארשי םעל הרות דומלל םישרדמ יתב ודסיו 'ה תא דובעל תויסנכ יתב ונב ואבש

 תנידמב םירדה וואלס םעמ תובר תוחפשמו ,םיוגה ןיב םג הטשפתה הרותה רואו

 ,סעקינטאבוס םיארקנה תבש ירמוש ךא ויה םהמ ׳רייגתהל וליחתה ריביסו איסור

 תנידמב רשא לארשי ינבמ םידמלמ םהל וחקיו םהרבא תירבב ואב םהמ םיבר ךא
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 םלועה לכב הרותה הטשפתנ זאו׳ הברה םידימלת ודימעהו הרות דומלל םישרדמ

 םלועה תומוא ורמאו לארשי םע תראפתלו דובכל םימעה יניעל ריאה הרותה רואו

 םילילאה תא דובעלמ ובזע םי יוגה ןמ םיברו .הזה לודגה יוגה׳ ןובנו םכח םע יכ

 היה סליקע .איהה תענ ורייגתה טליקעו סולקנוא .השמ תרותבו 'הב ונימאיו
 הרותה תא םגרת סולקנואו .ןוי ןושלב הרותה תא ראבו קדצ רג השענו רמוכ

 אישנה הדוהי יברמ הרות דמל ימור ךלמ פסונינטנא .ימרא ןושלב

 יתעדלו .יניסמ ונתנ וליאכ ויפמ ןינד םויה דעו םיניד רפס רבהו

 לארשי תנומא אלו השדחה תדו ירצונה תנומא םלועה תומוא ולבקש המ

 אובלמ השדחה תירבב אובל םלועה תומואל היה לקנש םושמ אוה ,השמ תדו

 רשב תא לומל ביוחמ רכז לכ םהרבא תירבב אובלש םושמ אוהו ,םהרבא תירבב

 וא שיא ףוג לע םימ טעמ תקירזבו לומיל ךירצ וניא השדחה תירבב אובלו ׳ותלרע

 םיבותכה םיטפשמהו םיקוחהו תוצמה רומשל דועו ,השדחה תירבב סנכי השא

 חז םג ילואו ,השדחה תירב תוצממ םייקל םישקו םיבר רתוי םה השמ תרותב

 דע םיוגב וברעתי אלו ןוכשי דדבל לארשי ינבש אוה ךורב שודקה ןוצר היה

 םהרבאל ׳ה חיטבה רשא ץראה לא םצרא לא ובושי לארשי ינבו ,הלואגה אב תע

 לארשיל םירג םישק ל״זה ורמאו .םלוע תשוריל םערזלו םהל תתל בקעילו קחצילו

 ונוצרב הלע ןכו ךרבתי ותמכח הרזג ןכ יכ ,םמצעל םעל ויהיש םהל בוטו תחפסנ

 .הולאל עודיה תילכתל ןוכשי דדבל לארשי ינבש תישארמ

 םילאעמשיה איבנ דמחמ ימיב 'ל רמאמ

 היה אוהו ׳יה םשב ארקיו איבנה דמחמ םק ינש תיב ןברוחל ה״מקת תנשבו

 תא דובעלו םילילאה תא בוזעל םינוש םיוב חירכה הקזח דיבו םילאעמשיה איבנ

 םנוצרב םילילא ידבוע םלועה תומואמ םיברו ,וחישמב ןימאהלו םלוע יהלא ׳ה

 םהל ןתנ אוה םגו ואיבנ דמחמבו דחא 'הב ונימאיו דמחמ תירבב ואב בוטה

 ושע ינבכו .'ה תרותב ונימאה אל 'הב ונימאה הא םאו השדח הדות

 לאעמשי ינבו ושע ינב ושגפנ זאו ׳תונוש תושדח תותד םהל היה לאעמשי ינב ןכ

 ושע ינבכ דחא לכ יכ םהיניב המחלמ ורגתיו ץראה תשורי רבד לע םהיניב וביריו

 ,ץראה תא שריי אוהו 'ה רחב וב רשא הלוגסה םע אוהש ורמא לאעמשי ינב ןכ

 ינב תא םיצחולו םיקיצמ ויה םיקזחהו םיברה לאעמשי ינבו ושע ינב םהינשו

 ריעצה דובעיו לארשי ינב םכש לע םלוע ומש םהינשו ,םישלחהו םיטעמה לארשי

 ,םחיאנשמו םהיביוא דימ םידודש ולפנ לארשי םעמ םיבר בלצה תועסמבו ,ברה תא

 דמש תוריזג לארשי ינב לע ורזג תונוש םיתעבו םינוש תומוקמב םימעפ המכו

 ורסמ לארש ינבמ םיבר ,לאעמשי ינבו ושע ינב יניעב ץוקל היה לארשי ינב תד יכ

 ךלמ ןלוב ןברוחל ב״ערת תנשבו ׳םתד ורימה םיברו םשה תשודק לע םשפנ

 דימ איהה תעב לארשי ינב עשויו ורייגתה םילילא ידבוע ויהש ומעו םירזוכה
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 א "ע ,דרפ ,א !יצח ל״ז הרומהו .םיימורהו םינויה ןמ יתלוז םירבעהמ וקתענש

 ונחנאו םדיל ואב ונילע תומואה טולשב ךא לארשיב הנושארב ויה תומכחה בתכ

 'ה רמאמ ןיסחויבו .ךפהל יהתו םתאמ ותישאר תויה הארנ םהמ רבד ונדמלב

 תוליהת תולודג ויניעב אלפנ ךלמה ימלת אוה- ינשה סואימלטבש בתכ /ו ןמז

 תקתעומ תאזה הרותה תאצמנ אלש הז המ וילא םיבורקל לאשו השודקה וניתרות

 יכ ול ובישה-ו .תרדוהמ תדו תאזכ הרותמ ןובשח ושע אל םינויה ךיאו ןמזמ

 ררושמה אתקידואית הנה יכ היהש השעממ .הז היה תמאה תדב עוגנל םדחפמ

 אלש עבשנו ואטח ריכהש דע ויניע ומתסנו ויריש םע דחא קוספ רבחל הצר

 ותעדמ אצי אפמופואית םגו .ותוזחו ותואר וילא הרזחו תמאה תרותב דוע עגי

 ול ולג םולח ידי לעו .וסרטנוק ךותב םמושלו הרותה ןמ םירבד קיתעהל הצרש לע

 לא ינפ הלחו שדוקה לא תשגל ונודזו ובבל םור תבסל היה ותעדמ ותאיציש

 רזעלאלו םילשוריב 'ה לכיהל התנמ ךלמה חלשיו ,אפרתנו הלסכל דוע בושי לבל

 םינקז ב״ע םע השמ תרות ול חולשל ונממ שקבו םינקזהמ דחא לכלו לודג ןהכ

 םימכח םינקז ב״ע חלש לודג ןהכ רזעלאו ׳ינוי ןושלל תידוהי ןושלמ התוא ןימגרתמ

 יתיארו ,ינוי ןושלל הרותה תא וקתעהו םירצמל ךלמה ימלת לא הרותה םע םינובנו

 םיהלאל קר םילילאל םיחבז בירקה אל 'גה ימלת ינבש בתכש תורודה רדסב

 ואנק ה-ז רובעבו ורייגתה איהה תעב םלועה תומוא ימכחמ םיברו .םילשוריב

 סוכויטנא ךלמ רשאכו לארשי תד דגנ המחלמ רגת ץראב םילשומה םילילא ידבוע

 םיברו ותרותבו 'הב וקבד לארשי ינב לבא ,םתד רפהל לארשי ינב לע רזג ןוי ךלמ

 ינב תא ועישויו וינבו יאנומשחה וה׳יתתמ םק זאו םשה תשודק לע ותמ םהמ

 ימכח וברתנ וינבו סודרוה ךכ רחאו םיאנומשחה וכלמ רשא תעה לכו ,לארשי

 םיימודאה םע לכו םלועה תומוא ןיב הטשפתנ הרותה רואו רתויו רתוי לארשי

 ויה קדצ ירג ןוילטבאו היעמש עודיכ ורייגתה םיוגה ימכחמ םיברו זא ורייגתה

 לבא .התיה תרויג הכלמה אנליה םמאו ורייגתה םוטיזובו זבנומ ל״זח ורמאו

 ינב ןיב םגש וניצמו םעה ןומה ןיב הרותה הטשפתנ אל ןיידע איהה׳ תעכ יתעדל

 רזעילא יברש רזעילא יברד יקרפב ונל ורפסש ןיעכ םיצרא ימע ויה םילודג םימכח

 יבר היה ןכ ומכו ,ץראה םע היהו דמל אל ןיידע םנש ח״כ ןב היהשכ סונקרוה ןב

 ידימלתש ל״זח ורמאו רתוי הרותה הטשפתנ ינש תיב ןברוח רחא לבא ,אביקע

 .הלא ד״כ ויה אביקע יבר

 םלועב הרותה תוטשפתה ט״כ רמאמ
 םשארב ירצונה עשוהיו לארשיב הווהתנ השדח תכ ינש תיב ןברוחל ךומסו

 ימור תוכלמ הליחתמו 'ה תרותב אל לבא 'ה םשב ארקל םימעה ןיב וכלה וידימלתו

 ולבקו םילילאה תא דובעל םימורה ובזע ןמזה ךשמב לבא םדימשהל םהילע רזג

 תוצופת לכב הלוגב לארשי ינב וכלה רשאכ ינש תיב ןברוח רחאו .ירצונה תנומא

 יתב ונב ואבש םוקמ לכב ,ץראה ימע לכ ןיב הפוריאו אקירפא איזאב ץראה
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 .יחרקה ףסאמו לפתיהאמ לבק סוטארקאס ,םיאיבנה ןמ המכחה לבק ןוטלפא

 ןוטלפא רמאש ׳יפסכ ןב לאנתנ רבחש רפסב בותכ אצמש הלבקה תלשלש בתכו

 יכ יתיאר ףוסבלו וירבד לע געול יתייה הלחתבו םירצמב הימרי םע יתייה ינא

 היה םאה דצמ ןוטלפאש םירמוא שי ,איבנו םכח אוהשו םייח םהלא ירבד וירבד

 תוהלא תמכח לע קידצה ןועמש םע רבדש בתכ וטטירא ,ףוסוליפה ןוליפ ערזמ

 ינבישהש הממ הזו רמוא םיטרפ הזיאבו ,ןועמש תמכח תלעממ דאמ םמותשהו

 בותכ רפס םירצמב הארש בתכ תורמה רדס תמדקהב בוט םש ףסוי יברו ,ינועמשה

 רג השענו השמ תרותב בותכ אצמנה לכ לע הדוה וימי ףוסב וטסיראש ךיא וב

 וטסיראש ףא יכ ,בותכ חופתה רפסבו .ילוצירפ םכחל םהרבא ןגמ בתכ ןכו .קדצ

 רתיב תובזוכה תועדה לטבל וחכ לכב לדתשה הז לכ לע תומדקב ןימאמ היה

 הנומא ךרד רפסב בותכ ןכו ׳ןטבו הדילמ ידוהי היה אוהש םירמוא שיו ,םירקעה

 תהא םעפ רמואה םינוי יפוסוליפמ גלפומ םכח םשב יתאצמ 'ג רעש 'ב קלח

 היה אלו ,עבטה תמכחב רבדל ונלחתהו לארשי ימכחמ םכח םע הכותהל יתסנכנ

 לוכי יתייה אל רשא לא ינלעהו תוהלאה תמכחב ונסנכנ ךכ רחאו ,הברה יניעב

 ןימאמ רבחמה ינאו .וניבהל לכש יל ןתיש לאל יתללפתה רשא דע ןיבהלו רובסל

 .וטסירא היה הזש

 תומכח בור יכ עדתש יואר ,בותכ ואיבסביא ירצונה רבח רשא דחא רפסבו

 לארשי ערזמ ידוהי שיא היה אוה רשא םכחה וטסיראמ ונילא ואב םיפוסוליפה

 האיסאב רשא םיקוחרה םייאהמ וניתעומשל אב ןימינב טבשמ הילוק ינבמ ימלשורי

 הברה רתויו ונל דילוה איפוסוליפ ,םיבר םימי ונמע בשיו ונילא םירההמ דריו

 רשאכ בתכ הנומיא יליבשו ,ונממ אוה דמלש הממ ויפמ ונדמלו ונל חינה דאמ

 םשמ קיתעהו המלש ירפס לע ובר וטסיראל טילשה המיילשורי ךלה רדנסכלא

 ויה תומכחהש בתכ הלפהה תלפה ורפסב דרש 'קו ,ומש לע הארקו איפוסוליפה

 ,וימי ףוסב רבחש וטסיראמ דהא רפס הרהקלא ריעב היהו ׳לארשיב תואצמנ

 שודיח ןיבו .שפנה תראשהב ןיב ,החגשהה ןינעב ןיב הלחתב בתכש המ לכמ רזחו

 תאזמ ינועמשה ינריזחהו .םיעבט םירבד המכבו ולאמ רבד לכב רמוא היהו .םלועה

 חקופ םיהלא ךורב ודימלת רדנסכלאל בתכו ,ךכו ךכ תונעטו תפומב הרבסה

 וידסח בורבו וימחרב ינלמג רשא ול יוארה חבש חבתשי .ךרדב םיאטח הרומ םירוע

 יתחכותנ ימי ףוסבש דע ,ייח ימי לכ הב יתייה רשא הרומגה תולכסה ןמ ינאיצוהו

 ךישמהו יניסמ םהל השרומ הרותב הקזחה ודי תא ינארהו לארשי ימכחמ םכח םע

 .שוחל םילגנו םישודקה תומשב םיתפומו תותוא יל ותוארהב ,הרות ירבדב יבל

 הז יתיאר רשאכו ,לכשה ןמ הלעמל םה םירבדה בוד יכ עדוי יתלב רעב ינאו

 .תומלש םינבא לע תדסוימ הלוכ הנהו םידוהי תדב יחכ לכב ןנובתהל יבל יתתנ

 לא םידוהיהמ םהיללכו םהישרש וקתעוה םיפוסוליפה תמכח יכ בתכ ירזוכהו

 ורכזוה אל ןמזה ךרואבו ימורו ןויל ךכ רחאו ידמו סרפל ךכ רחאו םירשכה
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 ןיא יכ רקבמה יפ הנע רקש יתעדלו רומשו רוכז םיבותכה םא יכ םיבותכב רחא

 אוה תמאהו .ץוצר הנק לע ןעשנה אמלעב הרבס םא יכ תונמאנ תויאר הז לע ול

 תחא הרות איה לארשי לכ יניעל דע תישארבמ הרות ישמוח השמחה לכ יכ

 הרות לבק השמ םיקרפב ל״זח ורמא רשאכ הלבקב ונל הרוסמו יניסמ ונל הנתנה

 דחא היה רפסה ארזעו הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנהו /וכו יניסמ

 תומימו ,הזה םויה רע ונתא איה רשאכ השמ תרות ונל רסמ אוהו הלודגה תסנכמ

 ,םברקב שדחתנ ןוכנ חורו לארשי םע בלב םועפל ליחתה שדח חור רפסה ארזע

 לע לארשי ינב תא םיחיכומ ויה רודו רוד לכב םיאיבנה םינפלש םושמ אוהו

 יניעב תובעותה םהישעמ אוה ער יכ םהל םירמוא ויה דימתו םיערה םהישעמ

 םירמואה תובא ךרדכ םתוא שנעיו םהב 'ה חא הרחי יכ םתוא ורתה םגו 'ה

 .ולוקב עמשי אל םא וילע רצקי יכו ,אוה ער יכ רבדה השעי אלש םינטקה םהינבל

 םישוע םה רשא רבדה עודמ תערלו ןיבהל לארשי ינב תא ודמל אל םיאיבנה לבא

 םידליכ םהיניעב ויה לארשי ינבו ׳ןכ ושעי אל עודמ םעטהו /ה יניעב ער אוה

 םיזובו םיהלא יכאלמב םיגיעלמ ויהו םלוקל ועמש אל ןכל תעד ירסח םינטק

 םעה לכל שרדו המיבה לע דמעו ארזע אבשמ לבא .םיאיבנב םיתעתמו םהירבד

 שריפו ,לכש םושו שרופמ םיהלאה תרותב רפסב םעה תא םיניבמו םישנו םישנא

 זא ,ארקמב ןיבהל וליכשהו ןינעה תתימא ליכשהל םבל ונתנ ל״ז דוד תדוצמ

 .השמ תרות רפסב םיבותכה םיבוטה ויכרד תאו ׳ה תא תעדל לארשי ינב וליכשה

 ארזעו ץראה לא ואב רשאכ ךא ,לבבמ הלוגה םע ולע םיכאלמה תומש ל״זח ורמאו

 תומשש ןיבהלו תעדל לארשי ינב וליכשה זא לכש םושו שרופמ םהילא שרד

 לאירבג לאכימ לאירתכ ומכ אוה ךורב שורקה לש תולועפה יראות םה םיכאלמה

 תעמו ,רחא טיהלא 'ה תא דובעל םא יכ םרבעל יואר אלו תמאה ימכחל עודיכ 'וכו

 יתבו תובישי ודסיו םילודג םימכח םישנא ודמע רודו רוד לכב הלודגה תסנכ ודמעש

 לארשי ינב ושעיו לכש םושו שרופמ הרותה יכרד לארשי םעל תורוהל םישרדמ

 ימע ןיב הולא תנומא םסרפתנ זאו לארשי י הלא■ 'הב וקבדיו ׳ה יניעב רשיה תא

 ומיכסה לארשי ינב לכ אלש המודמכו ,'הב ונימאה תוירא ירגש עודיכו .ץראה

 תותיכל לארשי ינב וקלחנ ינש תיב תליחתמ דועו ׳רפסה ארזעמ הרותה שוריפל

 ינבו ינרוחה טלבנס ידי לע םיזירג רהב שדקמ תיב הנבנ קידצה ןועמש ימיבו

 םעה יצחו ,ודימלת סונגיטנאו קידצה ןועמש רחא םעה יצה יהיו ,לודג ןהכ עשוהי

 קודצו .לודג ןהכ היה קדצוהי ןב עשוהי ןב השנמו וינתחו ינרותה טלבנס רחא

 הנב קידצה ןועמש ןב וינוח ךכ רחאו .שארל םהל ויה םונגיטנא ידימלת סותייבו

 םישורפל תותכ ינשל לארשי ינב ויהו ,םירצמ לש אירדנסכלאב שדקמ תיב

 .םיריזנו םייסא םשב תושדח תותכ לארשי ינב ךותב הרחתנ ךכ רחאו םיקודצו

 םימיב דועו ,םיוגה ןיב לארשי תמכח םסרפתנו 'ה םשב ארקל םימעה ןיב וכלהו

 קלח הלועה תרות האר) ,לארשי ינבמ הרות ודמל םלועה תומוא ימכח םינומדקה

 .(א״ק הלבקה תלשלשו .א״י קרפ 'א
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 רמאיו רופ ליפה ןמה ,שרושחא תוכלמל םינש ב״י ,לבב תולג לש הנש םיעבשה

 ךלמה יתדו ,ךיתוכלמ תונידמ לכב םימעה ןיב דרופמו רזופמ דחא םע ונשי ,ךלמל

 ראשי אלו םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא .םחינהל הוש ןיא ךלמלו ,םישוע םניא

 אוה ןמהו ,אוה ךורב שודקה אוה ךלמהש ןינעה תא שרפל שיו) .םלועב םרכז

 םניא ךלמה יתדו ,תמאה היה רשאכ לארשי ינב לע גרטקו לארשי ינב לע גרטקמה

 שודקה ךא .(םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םאו םחינהל הוש ןיא ךלמלו םישוע

 ובושי ןעמלו .'ה לא בושל לארשי ינב תא ררועל הצרו ומע לע למח אוה ךורב

 גרהלו דימשהל ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשנ ךלמה תדוקפבו ,םצרא לא

 ןעמל ,זובל םללשו דחא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו

 הנידמו הנידמ לכבו בותכה ונל רפסו היה זבו ,'ה לא בושל לארשי ינב תא ררועל

 .דפסמו יכבו םוצו םידוהיל לודג לבא היה ,עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ

 ,החמשל ןוגיה זא ךפהנו לארשי ינב תא 'ה עשויו עמשיו ׳ה בשקיו ׳ה לא וקעזיו

 םהילע ולבקו ומייק בותכה ונל רפסו 'ה לא ובושי לארשי ינבש ליעוה הזה הרקמהו

 םהרבא םהיתובא יהלא 'ה לא ובשו ורזחו רבכ ולבקש המ ולבקו ומיק ל״זח ורמאו

 תולג לש הנש םיעבשה תולככו ׳הרותה רפס ירבד לכ תא םייקל בקעיו קחצי

 הימחנ) ביתכו .ינש תיב תונבל לארשי ינב ומילשה רתסא ןב שוירד תדוקפב לבב

 ,רבדל ושע רשא ץע לדגמ לע רפוסה ארזע דמעיו ,דחא שיאכ םעה לכ ופסאיו (׳ח

 םיהלאה תרותב רפסב וארקיו ,המיבה לעמ םעה לא שורדל ןושארה היה ארזעו

 םעה לכל תובאה ישאר ופסאנ ינשה םויבו .ארקמב וניביו לכש םושו שרופמ

 העבראו םירשע םויבו ,הרות ירבד לא ליכשהלו רפסה ארזע לא טיולהו םינהכה

 לע ורותיו ודמעיו םהילע המדאו םיקשבו םוצב לארשי ינב ופסאנ הזה שדוחל

 תאטח לעו םתאטח לע םהיהלא ׳הל םיוחתשמו םירותמ ,םהיתבא תונועו םהיתאטח

 לכ לע קידצ התאו ורמאו .הזה םויה דע םירצמ ץראמ םתולעה םוימ םהיתבא

 םיבתכו הנמא םיתרכ ונחנא תאז לכבו .ונעשרה ונחנאו תישע תמא יכ ונילע אבה

 העובשבו הלאב םיאבו ׳וכו הימחנ םימותחה לעו .ונינהכ וניול ונירש .םותחה לע

 .םיהלאה דבע השמ דיב הנתנ רשא םיהלאה תרותב תכלל

 הלבקב השמ תרות תתימא רבד לע ח״כ רמאמ
 .םיאיבנל םינקזו םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ

 ,יכדרמ ,לבבורז ,יכאלמ ,הירכז ,יגח םה ולאו ׳הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו

 ןב הימחנ ,הנעב םוחר ינב רפסמ ,הילער ,הירש ,קדצוהי ןב עשוהי ,ארזע ,ןשלב

 רפסב בותכ יתאצמ יכנאו .כ״ק רפסמל ויהש דע םירחא םימכח םהילע וולנו הילכח

 לארשי םע ןיב זא אצמנ היה השמ תרות רשא רמא אוהו ׳הרותה לע דחא תרוקב

 חסונ תא םלכמ ול ררב רפסה ארזעו ,םינוש ןושלו בתכבו תונוש תואחסונב

 וניזאה תרישש םושמ הרות הנשמ םג ףיסוה ךא .ונתא תעכ אצמנה הרותה רפס

 לדבה אצמ אלו ,הרותה רפסב בותכ אל רשאו הרות הנשמב בותכה הכרבה תאזו
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 ךלמ וירחאו ,ןומאו השנמ ויתבא ושע רשא לככ 'ה יניעב ערה שעיו (ג״כ םש)

 ערה שעיו (ד״כ םש) ביתכו ןיכיוהי ךלמ וירחאו /ה יניעב ערה שעיו םוקילא

 והיקדצ ומש תא בסיו ודד הינתמ ךלמ וירחאו .ויבא השע רשא לככ 'ה יניעב

 אב וכלמל תיעישתה תנשבו .הדוהי יכלמל ןורחאה היה אוהו 'ה יניעב ערה שעיו

 ןדארזובנ אביו ריעה עקבתו םינש יתש הילע ןחיו םילשורי לא לבב ךלמ רצנדכובנ

 .ןדארזובנ הלגה ןומהה רתי תאו וצתנ םילשורי תומוח תאו 'ה תיב תא הרשיו

 ׳ה לא בושמ ובבל תא ץמאיו ׳ביתכ (ו״ל) םימיה ירבדבו ,ותמדא לעמ הדוהי לגיו

 ואמטיו םיוגה תובעת לככ לעמ לועמל וברה םעהו םינהכה ירש לכ םג לארשי יהלא

 ויכאלמ דיב םהילע םהיתובא י היל א 'ה חלשיו ,םילשוריב שידקה רשא 'ה תיב תא

 םיבעלמ ויהיו .ונועמ לעו ומע לע למח יכ .םתערמ בושל םהב הרתהו ,חולשו םכשה

 דע ומעב 'ה תמח תולע דע .ויאיבנב םיעתעתמו וירבד םיזובו םיהלא יכאלמב

 אלו םשדקמ תיבב ברחב םהירוחב גרהיו םידשכ ךלמ תא םהילע לעיו .אפרמ- ןיאל

 וצתניו םיהלאה תיב תא ופרשיו ,ודיב ןתנ לכה שישיו ןקז הלותבו רוחב לע למח

 דע םידבעל וינבלו ול ויהיו ,לבב לא ברחה ןמ תיראשה לגיו םילשורי תמוח תא

 ׳היתותבש תא ץראה התצר דע והימרי יפב ׳ה רבד תואלמל ,סרפ תוכלמ ךלמ

 .הנש םיעבש תואלמל התבש המשה ימי לכ

 םרפ ךלמ שרכו לבב תולג ז״כ רמאמ
 תאז לכב ,אפרמ ןיא דע אוה ךורב שודקה תא לארשי ינב וסיעכהש חא םאו

 ךא תולגב ויהו ,ומע לע 'ה למח יכ ,םימי ךראל לבב תולגב לארשי ינב וראשנ אל

 אוהו ץראה התבש המשה ימי לכ יכ .היתותבש תא ץראה התצר דע הנש םיעבש

 ךורב שודקה םריסהו ,ץראל לארשי ינב בושב הלוביו החכ תת ץראה בושת ןעמל

 תנווכו .לארשי ינבלו ץראהל בוטל תותבש עבש הנש םיעבש ךא וינפ לעמ אוה

 אוהו ׳ה לא ובושיו םהל רצבו לארשי ינב תא שנעל םא יכ היה אוה ךורב שודקה

 םג .׳ה לא ובש אל םש םג לבבב הלוגב ויה רשאכ לארשי ינצ ךא .םתוא עישוי

 לכב לוק רבעיו סרפ ךלמ שרכ חור תא /ה ריעה רשאכ יכ .ץראה לא בושל וצר אל

 ׳לבב תולגל םינש ב״נ היה זאו ,לעיו ומע ויהלא 'ה ומע לכמ םכב ימ ותוכלמ

 יכ ,ארוקה לוקל ועמשש לארשי ינבמ ויה םיטעמ זאו (ב״נ רפסמ ל״כב ונמיסו)

 ,זינבה דוסי תונבל ליחתהל לבבורז םע ואב ריעזמ טעמו .ץראה לא בושל וצר א>

 םשב אורקל םימעה ןיב דרופמו רזופמ תויהל םיואר ויה אל ןיידע לארשי ינבו

 ינב ויה םאו ,ךל ךל וערזו םרבא םע םי,הלא תרכ רשא תירבה תא םייקלו ׳ה

 תומואה ךותב לארשי ינב לכ ועקש ויה זא ךורא רתוי ןמז הלוגב.םיראשנ לארשי

 בבסמה אוה ךורב שודקהו ,ומע לע 'ה למח ןכל ,םלועה ןמ םולשו סח םרכז דבאו

 ׳םצרא לא בושלו 'ה לא בושל לארשי ינב בבל ררועל ונוצרב הלע תוביסה לכ

 תא םייקלו םימעה ןיב דרופמו רזופמ תויהל םיואר ויהי רשא דע םש המהמתהלו

 םלשנש םדוק ןכל ,םימעה לכל 'ה םשב ארקל וערזו םרבא םע 'ה תרכ רשא תירבה
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 .וינפל השע רשא ויבא תואטח לכב ךליו ,ונב םיבא ךלמ וירחאו ,לארשי ינב ינפמ

 טפשוהי ךלמ וירחאו ׳ורס אל תומבה קר ׳ה יניעב רשיה השעו ,אסא ךלמ וירחאו

 ,תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה דוע (ב״כ 'א םיכלמ) בותככ ורס אל תומבהו

 באחא תב יכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו ('ח 'ב םיכלמ) ביתכו םרוהי ךלמ וירחאו

 'ה יניעב ערה שעיו והיזחא ךלמ וירחאו /ה יניעב ערה שעיו השאל ול ה-תיה

 שאוהי ךלמ וירחאו (באחא ןתח היה ויבא) אוה באחא תב ןתח יכ באחא תיבכ

 וירחאו .תומבב םי חבזמו םירטקמ םעה דוע ורס אל תומבה קר (ב״י םש) ביתכו

 ךלמ וירחאו ,תומבב םיגרטקמו םיחבזמ םעה דוע (ד//י םש) ביתכו והיצמא ךלמ

 וירחאו ,תומבב םיחבזמו םירטקמ םעה דוע ,ורס אל תומבה (םש) ביתכו הירזע

 לארשי יכלמ ךרדב ךליו /ה יניעב רשיה השע אלו (ז״ט םש) ביתכו זחא ךלמ

 .ןנער ץע לכ תחתו תועבגה לעו תומבב רטקיו חבזיו .שאב ריבעה ונב תא םגו

 תובצמה תא רבשו תומבה ריסה אוה 'ה יניעב רשיה השע אוהו והיקזח ךלמ וירחאו

 ויה המהה םימיה דע יכ ׳השמ השע רשא תשחנה שחנ שתכו הרשאה תא תרכו

 יכלמ לכב והמכ היה אל וירחאו חטב לארשי יהלא 'הב ־,ול םירטקמ לארשי ינב

 וקלחנש רחא הדוהי יכלמב םינפל ויה רשא ,רמול הצר ,וינפל ויה רשאו הדוהי

 השק והמכ היה אל וירחאו רמאש המ ךא ,דבל הדוהי תוכלמ היהו תוכלממ ינשל

 רמשיו וירחאמ רס אל 'הב קבדיו ,וינפל היה אל והמכו ביתכ םשו והישאי היה יכ

 בותככ 'ה יניעב ערה שעיו השנמ ךלמ וירחאו ,השמ תא ׳ה הוצ רשא ויתוצמ

 תא ריבעהו םימשה אבצ לכל וחתשיו הרשא שעיו תומבה תא ןביו בשיו (א״כ םש)

 .סיעכהל 'ה יניעב ערה תושעל הברה .םינעדיו בוא השעו ,שחנו ןנועו ,שאב ונב

 תובעתה הדוהי ךלמ השנמ השע רשא ןעי ,רמאל ויאיבנ וידבע דיב 'ה רבדיו

 יתשטנו וילולגב הדוהי תא םג אטחיו וינפל רשא ירמאה השע רשא לכמ ערה הלאה

 רשא ןעמל .םהיביא לכל הסשמלו זבל ויהו םהיביא דיב םיתתנו יתלחנ תיראש תא

 דעו םירצממ םתובא ואצי רשא םויה 1מ יתא םיסיעכמ ויהיו יניעב ערה תא ושע

 ויבא השנמ השע רשא לככ 'ה יניעב ערה שעיו ,ןומא ךלמ וירחאו ,הזה םויה

 אלו ויתבא יהלא 'ה תא בזעיו .םהל וחתשיו ,ויבא דבע רשא םילולגה דבעיו

 וינפל היה אל והמכו ,'ה יניעב רשיה שעיו והישאי ךלמ וירחאו .'ה ךרדב ךלה

 וינפל היה והיקזח אלה השקו ,והמכ היה אל וירחאו ובבל לכב 'ה לא בש רשא ךלמ

 (ב״ע ו״נ ףד תבש) ל״זח ורמאש המ האר ׳והמכ היה אל וירחאו םש ביתכו

 והיקזחו בתכ ל״ז ק״דרהו ,'ה לא בש רשא ביתכדמ הבושת השעו אטח והישאיש

 לעו ףצק וילע יהיו ובל .רבג יכ והיקזח בישה וילע לומגכ אלו וילע רמאנ ןכ םג

 אל ןיירע הזב לבא ,השמ תרות לככ וילע רמאנ והישאי לבא םילשורי לעו הדוהי

 היה אלהו והמכ היה אל וירחאו והיקזח לצא םדוק בתכש המ הלאשה ץרותמ

 םג ׳ה רמאיו ,הדוהיב ופא הרח רשא לודגה ופא ןורחמ 'ה בש אל ךא .והישאי

 ביתכו זחאוהי ךלמ וירחאו .לארשי תא יתריסה רשאכ ינפ לעמ ריסא הדוהי תא
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 שעיו (׳ב 'א םיכלמ) בותככ ויבא ךרדב ךלה׳ לארשי ךלמ באחא ןב והיזחאו

 רשא לככ לארשי יהלא 'ה תא סעכיו ול הוחתשיו לעבה תא דבעיו 'ה יניעב ערה

 'ב םיכלמ) בותככ ׳ה יניעב ערה השע .והיזחא יחא באחא ןב םרוהיו .ויבא השע

 אוהיו ,הנממ רס אל קבד לארשי תא איטחה■ רשא טבנ ןב םעברי תאטחב קר (׳ג

 תכלל רמש אל אוהיו (׳י םש) בותככ ׳ה יניעב ערה השע ישמנ ןב טפשוהי ןב

 תא איטחה רשא םעברי תואטח לעמ רס אל .ובבל לכב לארשי יהלא 'ה תרותב

 רחא ךליו (ג״י םש) בותככ 'ה יניעב ערה השע אוהי ןב זחאוהיו ,לארשי

 הרשאה םגו ךלה הב הנממ רס אל ,לארשי תא איטחה■ רשא טבנ ןב םעברי תאטח

 לכמ רס אל (םש) בותככ ,ה יניעב ערה השע זחאוהי ןב שאוהיו .ןורמשב הדמע

 השע שאוי ןב םעבריו ,ןלה הב לארשי תא איטחה רשא טבנ ןב םעברי תאטח

 איטחה רשא טבנ ןב םעברי תואטח לכמ רס אל (ר״י םש) בותככ 'ה יניעב ערה

 ל״ז ק״דרה שריפו ,דאמ לארשי ינע תא 'ה האר יכ ביתכ םשו .לארשי תא

 בותככ 'ה יניעב ערה השע םעברי ןב הירכזו .הער לא הערמ רלחתמו הנתשמ

 ךלמ וירחאו .לארשי תא איטחה רשא טבנ ןב םעברי תואטחמ רס אל (ו״ט םש)

 ךלמ וירחאו .'ה יניעב ערה שעיו ,ידג ןב םחנמ וירחאו ,םימי חרי שיבי ןב םלש

 היה אוהו הלא ןב עשוה ךלמ וירחאו /הי יניעב ערה שעיו והילמר ןב חקפ

 לארשי יכלמכ אל קר ׳ה יניעב ערה שעיו (ז״י םש) ביתכו ,לארשי יכלמל ןורחאה

 לארשי לגיו ןורמש תא רושא ךלמ דכל עשוהל תיעישתה תנשבו ,וינפל ויה רשא

 לארשי ינב ואטח יכ יהיו .ידמ ירעו זזוג רהנ רובחבו הלחב םתוא בשיו .הרושא

 .םימה תוקחב וכליו■ םירחא םיהלא וארייו םירצמ ץראמ םתא הלעמה םהיהלא 'הל

 םהל וקיציו תומב םהל ונביו םהיהלא 'ה לע ןכ אל רשא םירבד לארשי ינב ויאפחיו

 'ה דעיו ,םיללגה ודבעיו ,'ה תא סיעכהל םיער םירבד ושעיו םירשאו תובצמ

 םפרע תא ושקיו ועמש אלו םיערה■ םכיכרדמ ובש ,ויאיבנ לכ דיב הדוהיבו לארשיב

 רשא ותירב תאו ויקח תא וסאמיו םהיהלא 'הב ונימאה אל רשא םתובא ךרעכ

 ושעיו םהיהלא ׳ה תוצמ לכ תא ובזעיו ,ולבהיו לבהה רחא וכליו ,םתובא תא תרכ

 ,לעבה תא ודבעיו םימשה אבצ לכל וחתשיו הרשא ושעיו םילגע ינש הכסמ םהל

 תושעל ורכמתיו ושחניו םימסק ומסקיו ,שאב םהיתונב תאו םהינב תא וריבעיו

 טבש קר ראשנ אל ,וינפ לעמ םריסיו לארשיב דאמ 'ה רנאתיו .'ה יניעב ערה

 םושמ יתעדלו .ול לפט ל״ז ק״דרה בתכו בישה אק אל ןימינב טבשו ,ודבל הדוהי

 ,לארשי תוקחב וכליו םההיהלא 'ה תוצמ תא רמש אל הדוהי םג ,םיטעמ ויהש

 יניעב ערה הדוהי שעיו (ד״י 'א םיכלמ) ביתכ המלש ןב םעבחר ךלמ רשאכ יהיו

 םהל המה םג ונביו ,ואטח רשא םתאטחב םתובא ושע רשא לכמ ותא ואנקיו ,'ה

 ,ץראב היה שדק םגו ,ןנער ץע לכ תחתו הובג העבג לכ לע םירשאו תובצמו תומב

 'ה שירוה רשא םיוגה תובעות לככ ושע ,ארב תקפנ ךאו לאיזוע ןב ןתנוי םגרת
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 תובסה התאו םיהלא 'ה התא יכ הזה םעה ועדיו יננע ׳ה יננע רמאיו ללפתיו

 התא רמואו רפוכ היהא ינא ףא יננעת אל םא הדנא שרדמו .תינרחא םכל תא

 אוה 'ה ורמאיו תפומה תא םהל הארה רשא רחאו .תינרחא םבל תא תובסה

 .םיהלאה

 והילא אוה ימ ה״ב רמאמ
 םכשמ ורמא םהמו דג טבשמ ורמא םהמ .והילא היה טבש הז יאמ ל״זח וקלחנ

 וירבד ךמוס םהמ דהא לכו ל״ז ק״דרה בתכו ,והילא הז סחנפ םירמוא שיו ןימינב

 ירמאמב יתחכוה רשאכ יתעדלו ,תמאה ונעדי אל ונחנאו םיקוחר םיקוספה לע

 רשאכ היה ימ ןב ויתובא םש םיבותכב רכזנ אלש אוה הזו היה קדצ רנ והילאש

 רכזנ והילאו .יזוב ןב ,יתמא ןב ,והיקלח ןב .ץומא ןב םיאיבנה ראשב בותכה רכז

 לאשיו (ט״י 'א םיכלמ) ביתכ באחא ינפמ וחרבבו ,ידעלנה ,יבשתה ומוקמ םש לע

 םערתמ היהש עמשמבו ,יתובאמ יכנא בוט אל יכ ישפנ חק רמאיו תומל ושפנ תא

 ומכו .םילילא ידבוע ויהש יתובאמ יכנא בוט אלש המודמכ רמאו 'ה יכרד לע

 אל םא שרדמב ל״זח ורמאו ,תינרחא םבל תא תובסה תאו (ח״י םש) רמא ןכ

 םש) בתכו .תינרחא םבל תא תובסה התא יכ רמואו רפוכ היהא ינא ףא יננעת

 ביתכ םשו .םלוע איבנ היהש עמשמ הזמ .םרא לע ןלמל לאזח תא תחשמו (ט״י

 .לארשי ינב ךתירב ובזע יכ תואבצ יהלא 'הל יתאנק אנק רמאיו ,והילא הפ ךל המ

 אשדוק הילע ילגת א■ ביתי יוהד דע (א״ע ץק ףד אשת השרפ רהז) ל״זח ורמאו

 ,תירב לע ינקמו אנרטקמ תיוה אק אתימדקב .והילא הפ ךל המ היל רמא אוה ךירב

 דע ךל אניבהיו ה שמר וערב היל תילטנ תירב אוההב ילע תינקד ךב אנימחדמו

 יזחתא אל ךליד והיאד אתשה ,םולש יתירב תא ול ןתונ יננה ירמא יוה ה שמר

 אנקבש יליד הוהד אתימדקב המכ יל ךייונק קבשמל ךל היה .יולע אנרטקל ךל

 לש אסכ ונתנ םעטה הזמו ,הפ ךל המ .יולע אננירטק אלו ארחא אריל היל

 רשאכו ,תירבה תא םימייקמ לארשי ינב יכ דעל היהי ןעמל .חלמ תירבב והילא

 קעצמ אוהו האר עשילאו (׳ב ׳ב םיכלמ) ביתכ המימשה תורעסב והילא הלע

 וניא אוהו לארשי לע בכור בכר שרפל יל הארנו ,וישרפו לארשי בכר יבא יבא

 היהש וא ,בכרומ היהו תילארשי היה ומאש וא ,םהילע ףפונ םא יכ לארשי ערזמ

 רשאכ בכר תיב ערזמ היה סחנפ יכ ,והילא הז סחנפ ל״זח ורמא ןכלו ,בכר תיבמ

 יטופ ןב םתיאר ,ותוא םיזבמ םיטבשה ויהש (ב״ע ב״פ ףד ןירדהנס) ל״זח ורמא

 סחנפ יבא רזעלאד ורתי ומא יבא ,םילילא ידבועל םילגע ומא יבא םטיפש הז

 השאל ול לאיטופ תונבמ ול חקל 1רהא ןב רזעלאו ביתכה ורתי תונבמ חקל

 תמשנש רשפאו ,םילילא ידבועל םילגע םטיפש ורתי הז לאיטופ הדגאב שרפמו

 והילאו ירמז השעמב סחנפ ,תואבצ ׳ה תאנק ואנק םהינשו ,סחנפ לוגלג היה והילא

 אלש לארשי ינבמ ויה םיטעמ איהה תעבש אוהו וניינעל ריזחנו ,למרכה רהב

 לכ םיפלא תעבש לארשיב יתראשהו (ט״י ׳א םיכלמ םש) בותככ םילילא ודבע

 .ול קשנ אל רשא הפה לכו לעבל וערכ אל רשא םיכרבה



 191 •רשמ תרות ירמא

 ותיב ינבו המלש ינובזע רשא לע ל״ז ק״דרה בתכו ,ןומע ינב יהלא םכלמלו

 .םהירחא םיטונהו

 לארשי תוכלמ ימיב הנומאה דמעמ ד״כ רמאמ
 םכרד תא וביטה אל לארשיו הרוהי תוכלממ ינשל הכלממה הגלפנש רחאו

 םיהלא ודבעיו 'ה תא ובזע םשארב םכלמ םע הדוהי תיבו לארשי תיב םהינשו

 טבנ ןב םעברי אוה) ךלמה ץעויו (ב״י 'א םיכאלמ) בותכה ונל רפס רשאכ ,םירחא

 הנה םילשורי תולעמ םכל בר םהילא רמאיו ,בהז ילגע ינש שעיו (לארשי ךלמ

 דחאה תאו לא תיבב דחאה תא םשיו .םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא

 ערה ושע וירחא וכלמ רשא לארשי יכלמ לכו ,תאטחל הזה רבדה יהיו ,ןדב זתנ

 ןב אשעבב ,לארשי תא איטחהו אטח רשא טבנ ןב םעברי ךרדב וכליו 'ה יניעב

 ןב הלא ךלמ וירחאו .םעברי ךרדב ךליו 'ה יניעב ערה שעיו (םש) ביתכ היהא

 ירמז לע ,ידמע ךלמ וירחאו ירמז ךלמ וירחאו ויתובאמ בוט היה אל אוהו ,אשעב

 םעברי ךרדב תכלל 'ה יניעב ערה תושעל אטח רשא ויתאטה לע תמיו ביתכ

 ערה ירמע שעיו בותכה רמא ירמע לעו ,לארשי תא איטחהל השע רשא ותאטחבו

 איטחה רשא ויתאטחבו טבנ ןב םעברי ךרד לכב ךליו וינפל רשא לכמ עריו 'ה יניעב

 ביתכו ,ונב באחא ךלמ וירחאו ,םהילבהב לארשי יהלא 'ה תא סיעכהל לארשי תא

 תואטח בותכל לקנה יהיו ,וינפל רשא לכמ 'ה יניעב ערה ירמע ןב באחא שעיו םש

 לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו ,ול וחתשיו לעבה תא דבעיו ךליו טבנ ןב םעברי

 ׳ה תא סיעכהל תושעל באחא רסויו הרשאה תא באחא שעיו ,ןורמשב הנב רשא

 (ז״ט םש) בותכה ונל רפסו ,וינפל ויה רשא לארשי יכלמ לכמ לארשי יהלא

 ביצה וריעצ ביגשו הדסי ורכב םריבאב החירי תא ילאה תיב לאיח הנב וימיב

 רמאיו בותכה ונל רפס (ז״י םש) ,ןונ ןב עשוהי דיב רבד רשא 'ה רבדכ היתלד

 םא וינפל יתדמע רשא לארשי יהלא 'ה יח באחא לא דעלג יבשתמ יבשתה והילא

 אלא ,ןאכ וכמס המל ל״זח ורמאו ,ירבד יפל םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי

 תללקש רשפא והילאל באחא רמא ,ולבאב לאיח תא םחנל באחאו והילא וכלהש

 (ו״ט א״י םירבד) רמאנש המייקתנ אל וניבר השמ תללקו המייקתנ דימלתה

 תא רצעו םכב 'ה חא הרחו םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו

 והילא רמאיו דימ ,םירצענ םימשג ןיאו הרז הדובע ןידבוע לארשי לכ ירהו ,םימשה

 באחא תוארכ יהיו (ח״י םש) ביתכו .רטמו לט הלאה םינשה היהי םא ׳ה יח

 לארשי תא יתרכע אל רמאיו ,לארשי רכע הז ,רתאה וילא באחא רמאיו והילא תא

 והילא שגיו ,םילעבה ירחא ךלתו 'ה תוצמ תא םכבזעב ךיבא תיבו התא םא יכ

 וכל םיהלא 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחספ םתא יתמ דע רמאיו םעה לכ לא

 ןירתל ןיגילפ ןותא יתמיא לאיזוע ןב ןתנוי םגרתו .וירחא וכל לעבה םאו וירחא

 יל הארנו .רבדב םיקפוסמ ויהש ל״ז ק״דרה בתכו רבד ותא םעה ונע אלו ןיגלפ

 .םיהלאה אוה 'ה םא םיקפוסמ ויהש רמול
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 לבא ,ץראה השענ ןוראהמו הזכ ץ ןונהו 'והמ השענ ךכ רחאו ןונל 'וה לגר הטונ

 היהו הכימ לספ תא ורעב אל ונב המלשו דודש תלבוס תעדה יכ הזמ יתרזח

 רפס (ט״י םש) .ןמקל ראבתי רשאכו ,ברחנס ימיב ץראה תולג םוי דע םש דמוע

 .לארשי ינבב השענ רשא הלבנהו המזה העבגב שגלפ השעמ בותכה ונל

 תא וערי אל לעילב ינב ילע ינבו ('ב 'א לאומש) בותכה ונל רפס ילע ימיבו

 רשא לכ תא עמשו דאמ ןקז ילעו ׳ה ינפ תא דואמ הלודג םירענה תאטח יהתו 'ה

 .דעומ להא חתפ תואבוצה םישנה תא ןובכשי רשא תאו לארשי לכל וינב ןושעי

 םהיבאו .אנמז ןכשמ ערתב האלצל ןיתאד אישנ תי ןיבכש לאיזוע ןב ןתנוי םגרתו

 לכ תאמ םיער םכירבד תא עמש יכנא רשא הלאה םירבדכ ןושעת המל םהל רמא

 יניעב ערה תושעלמ לארשי ינב ודמע אל ןיידע איבנה לאומש ימיבו .הלא םעה

 לכב םא רמאל לארשי תיב לכ לא לאומש רמאיו (׳ז 'א לאומש) בותככ ,'ה

 וניכהו .תורתשעהו םככותמ רכנה יהלא תא וריסה /ה לא טיבש םתא םכבבל

 לוקב עמש לאומש לא 'ה רמאיו ('ה םש) בותכ ןכו ,ודבל והדבעו 'ה לא םכבבל

 םוימ ושע רשא םישעמה לככ םהילע ךולממ וסאמ יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ םעה

 לואש םגו ,םירחא םיהלא ורבעיו ינבזעיו .הזה םויה דעו םירצממ םתוא יתלעה

 ערה שעתו ׳ה לוקב תעמש אל המלו (ו״ט םש) בותככ 'ה יניעב ערה השע ךלמה

 תיבב אצמנ היה םיפרתהו ,רצפה םיפרתו ןואו ירמ םסק תאטח יכ ׳ה יניעב

 לאומש) ביתכו ,הטמה לא םשתו םיפרתה תא לכימ חקתו (ט״י םש) בותככ דוד

 ק״דרהו ,המ לע יתעדי אל בתכ ל״ז י״שר ,לארשיב תורחל 'ה ךא ףסיו (ד״כ 'ב

 רתסב היהש םיער םישעמ לע לארשיב תורחל 'ה תאמ הבס היה רבדהש בתכ ל״ז

 (ב״י םש) דוד לא איבנה ןתנ רמא ןכ ומכו ,שיא ךלא םיעבש םעה ןמ תמיו םחב

 ותשא תאו ברחב תיכה יתחה הירוא תא ,יניעב ערה תושעל 'ה רבד תא תיזב עודמ

 הזה רבדה תא השעא ינאו רתסב תישע התא יכ ,'ה רמא הכ ,השאל ךל תחקל

 תוירבה ורמאי המו הזה רבדב 'ה יביא תא תצאנ ץאנ יכ םפא ,לארשי לכ דגנ

 םיכחה רשא המלש ךלמהו .ןכ ומכ ושעי םה םג תאזכ השע לארשי ךלמ דוד םא

 'א םיכלמ) בותככ .םירחא םיהלא ירחא ובבל הטה 'הל תיב הנב רשאו םדאה לכמ

 ,תימרא ,תויבאומ ,הערפ תב תאו תובר תוירכנ םישנ בהא המלש ךלמהו (א״י

 ואבי אל םהו ,םהב אבת אל לארשי ינב לא 'ה רמא רשא םיוגה ןמ ,תיתח ,תינדצ

 םכלמ ירחאו םינדצ יהלא תרתשע ירהא המלש ךליו ,הבהאל המלש קבד םהב ,םכב

 באומ ץקש שומכל המב המלש הנבי זא .'ה יניעב ערה המלש שעיו ,םינומע ץקש

 ,ןהיהלאל תוחבזמו תוריטקמ תוירכנה וישנ לכל השע ןכו ,ןומע ינב ץקש ךלמלו

 יטבש הרשע ןתיו ,הכלממה תא 'ה ערקיו 'ה םעמ ובבל הטנ יכ המלשב 'ה ךנאתיו

 הכו .המלש ןב םעבחרל הדוהי טבש אוה דחא טבשו ,טבנ ןב םעברי לא לארשי

 באומ יהלא שומכל ןינדצ יהלא תרתשעל ווחתשיו ינובזע רשא ןעי ,םיהלא רמא
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 ינבל בוסל ריבע בסל דיבע אנמחרד המ לכ יכ אוה רשיו קידצ יכ ויתוגהנהו

 .םלועה לכלו לארשי

 םיטפושה ימיב לארשי ינב דמעמ ג״כ רמאמ
 .המלשו הוד ׳לואש םיכלמ השלשהו

 ןה ,ןדריה תא לארשי ינב ורבע םרט םולשה וילע וניבר השמ רמא הז לכ

 בותככ ,היה ןכו .יתומ ירחא יכ ףאו ׳ה םע םתייה םירממ םויה םכמע יח ינדועב

 לארשי אטח עשוהי לא 'ה רמאיו (׳ז עשוהי) בותככ לארשי ינבל םימיה ירבדב

 ושחכ םגו ובנג םגו ,םרחה ןמ וחקל םגו .םתוא יתיוצ רשא יתירב תא ורבע םגו

 יכ םכרד תא וביטה אל ןדריה תא לארשי ינב ורבע רשאכ יכ ,םהילכב ומש םגו

 ('ב םיטפוש) בותכ עשוהי תומ ירחאו ,םב ןמא אל םינב ויה תכפהת רוד זא םג

 ומשיו םיטש דיב םנתיו לארשיב 'הי ר א רחיו /ה יניעב ערה תא לארשי ינב ושעיו

 םגו .םהיסוש דימ םעישויו םיטפוש 'ה םקיו ,ביבסמ םהיביוא דיב םרכמיו ,םתוא

 .׳ה תוצמ עמשל םתובא וכלה רשא ךרדה ןמ רהמ ורס .ועמש אל םהיטפש לא

 ימי לכ םהיביוא דימ םעישוהו טפשה םע 'ה היהו םיטפש םהל ׳ה םיקה יכו

 ובשו טפושה תומב היהו ,םהיקחדו םהיצחל ינפמ םתקאנמ 'ה םחני יכ טפושה

 ינבו ('ג םש) בותככ .השקה םכרדמו םהיללעממ וליפה אל םתובאמ ותיחשהו

 רחיו םהיהלא 'ה תא וחכשיו /ה יניעב ערה תא ושעיו ינענכה ברקב ובשי לארשי

 ןב לאנתע תא םהל עישומ 'ה םקיו ,םיתעשר ןשוכ דיב םרכמיו לארשיב 'ה ףא

 .,׳ה יניעב ערה תוסיעל לארשי ינב ופסיו זנק ןב לאינתע תמיו ,םעישויו זנק

 ׳וירחאו דוהא תא עישומ םהל 'ה םקיו ,באומ ךלמ ןולגע תא לארשי ינב ודבעיו

 ינב ופסיו ביתכ (7ד םש) .לארשי ינב תא אוה םג עישויו תנע ןב רגמש היה

 קרבו הרובד םעישויו ,ןענכ ךלמ ןיבי דיב ׳ה םרכמיו ,'ה יניעב ערה תושעל לארשי

 ךירמ דיב ׳ה םנתיו ׳ה יניעב ערה לארשי ינב ושעיו ביתכ ('ו םש) .םעניבא ןב

 ערה תושעל לארשי ינב ופיסויו ביתכ (׳י םש) .ןועדג תא עישומ םהל ׳ה םקיו

 .םתוא עישויו ידעלגה חתפי תא עישומ םהל םקיו ,םיתשלפ דיב םרכמיו 'ה יניעב

 .םיתשלפ דיב םנתיו ׳ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסיו בותכ (ג״י םש)

 רהמ שיאש בותכה ונל רפס (ז״י םש) .םתוא עישויו ןושמש תא עשומ םהל םקיו

 ומיקיו (ח״י םש) ביתכו ,םיפרתו דופאו הכסמו לספ ול השע והיכימ ומשו םירפא

 טבשל םינהכ ויה וינבו אוה השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהיו לספה תא ןד ינב םהל

 אלא השנמ היה אלש ל״זח ורמאו היולת 'נ השנמ ןב ,ץראה תולג םוי דע ינדה

 תולג םוי דע .היולת הבתכנו םשה תא תונשל ןונ בתכ השמ לש ודובכ ינפמו הסימ

 בתכו ל״ז ק״ררהל הארנ אלו ,הנושאר תולגב ברהנס ימיב ל״ז י״שר שריפ ץראה

 תלבוס תעדה ןיא ורעב אלו ונב המלש םגו ורעב אלו לארשי ךלמ דוד היה ךיאו

 תרבסל יתיטנ הליחתכלו ,ןוראה תולג םוי אוה ץראה תולג םוי אלא .הז ןימאהל

 היהו ןוראה בותכ היה הנושארבש סופדב תועט הלפנש יתרמאו .ל״ז ק״דרה
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 ,ףחרי וילזוג לע ונק ריעי רשנכ .םלועה ןמ ודבאי אלש גניע ןושיאכ והנרצי

 ףרטמו שקשקמ אוהש דע םואתפ ונקל םנכנ וניאו וינב לע ינמחר הזה רשנכ

 ףפוחמ אלא םהילע ומצע דיבכמ וניא ףחרי וילזוג לע ורועיש ידכ ויפנכב וינב לע

 וילא בושל לארשי ינב תא ררועי אוה ךורב שודקהש רמול הצר .עגונ וניאו עגונ

 דימ וליצהיל ויפנכ שרפי .םשנועב ועוגי אלו תוילגה ירוסי ידי לע םכרד ביטיהל

 םכתא אשאו (ט//י תומש) בותככ ותרבא לע והאשי והחקי .רמה תולגב םיביואה

 סנכיש בטומ רמוא ,ותרבא לע וילזוג תא אשונש הזה רשנכ םירשנ יפנכ לע

 תרקיש תעב לארשי ינב תא רומשי אוה ךורב שודקה ךכ ינבב סנכי אלו יב ץחה

 לא ומע ןיאו ונחני דדב 'ה .םלועה זמ ודבאי אלש תולגב תורצהו תוערה םהל

 .אתדחל דיתע אוהד אמלעב ןוהתוירשאל דיתע יהודוחלב 'ה םולקנוא םגרת הכנ

 ,ארקמ הז ידש תובנת לכאיו .הרות וז (ירפס) ל״זח ורמאו ץרא יתומב לע והבכרי

 בלחו רקב תאמח ,דומלת הז רוצ שימלחמ ןמשו ,הנשמ וז עלסמ שבד והקיניי

 תווש תוריזגו םירומחו םילק ולא ,םידותעו ןשב ינב םיליאו םירכ בלח םע ןאצ

 םרו ,הרות לש הפוג ןהש תוכלה ולא הטח תוילכ בלח םע ,תואירטמגו תופוקת

 הזמ דבלש בתכ ל״ז י״שרו .ןייכ םדא בל תוכשומש תודגה ולא .רמח התשת בנע

 דיעהל החכות ירבד ןכ םג אוה דיתעה לע סולקנואו ל״זח והושרד ןינעה לכש

 השעש תונושארה ורכזי אלו דוגבל ןפוסש דעל םהל הרישה אהתו ץראהו םימשה

 םלוע תומי רוכז לע בסומ ןינעה לכו ,םהל תושעל דיתע אוהש תודלותה אלו םהל

 ןמשיו ,רוכזל םהל היה הז לכ תושעל דיתע ןכו םהל השע ןכ רודו רוד תונש וניב

 ךדלי רוצ ,יתעושי רוצ לבניו והשע הולא שטיו תישכ תיבע תנמש טעביו ןורשי

 ףאש םהמע ותגהנהו ׳ה ידסח ןיבהל םבל לא ומש אלש ל״ז רוא הרות שריפ ,ישת

 רמאיו ץאניו ׳ה אריו .םהמ ותעפשה לודחל ודסח בזע אל ותוא ובזעש תעב

 ,םב ןמא אל םינב המה תכפהת רוד יכ םתירחא המ הארא םהמ ינפ הריתסא

 םתדמע ידפס ל״זח ורמא רשאכ .םב ןמא אל םינב ערל םעפו בוטל םעפ ,תכפהת

 םיהלא םכל יתרמא ינא ףא .עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ םתרמאו יניס רה ינפל

 ,,ןותומת םדאכ ןכא םכל יתרמא ינא ףא לארשי ךיהלא הלא לגעל ורמאש !ויכ .םתא

 ויהת אל םכל יתרמא הריהבה תיב םכל יתתנו םכיתובא ץרא לא םכתא יתסנכה

 לארשיל םכל יתרמא ינא ףא דודב קלח ונל ןיא םתרמאש ןויכ .םלועל הנממ םילוג

 ביוא םעכ ילול .םרכז שונאמ התיבשא םהיאפא יתרמא .ותמדא לעמ הלגי הלג

 תוצע דבא יוג יכ .תאז לכ לעפ 'ה אלו המר ונדי ורמאי ןפ .ומירצ ורכני ןפ רוגא

 ולא ל״זח ורמאו .םתירחאל וניבי תאז וליכשי ומכח ול .הנובת םהב ןיאו המה

 ומכח ול .ןושלו המוא םהב הטלש אל םהל הנתנש הרות ירבדב לארשי ולכתסנ

 הרותה תא ודמל םא לבא הרותב ולכתסנ אלש םושמ הנובת םהב ןיא התע דע

 דעו תישארמ לארשי ינבל הרקש המ לכש םתירחאל וניביו וליכשי ומכח זא

 אוה ךורב שודקה לש ויתודמ רחא רהרהל ןיאו ,טפשמבו קדצב היה תירחא
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 ארבנ שלח ותרוצו קזח ורמוהש המ לכש הארתו האירבה׳ ימי תשש המה םלוע

 דע .ןורחא ןורחא ארבנ שלח ורמוהו הקזח ותרוצש המ לכוי ,ןושאר ןושאר

 תונש וניב ןכו ןורחא ארבנ תילכתהו בלהו הלוגסה לפשה םלועב אוהש םדאהש

 םדאמש תורוד הרשעה יכ ןכ םג וארתו תורודה תולשלתשהב םג וננובתה רודו רוד

 החמש דע הרוצה ישלוחו םינש ףלאל בורק דחא לכ היחש רמוחה יקזח וית חנ דע

 ,ולאה תורודהמ הלוגסהו בלה ויהש וינבו חנ קר ראשנ אלו םוקיה לכ םע םתוא ׳ה

 רמוחה ישלוח םינושארה ךרעב ויהו תורוד הרשע ןכ םג היה םהרבא דע חנמו

 םירובג ויהש דע םינושארהמ הרוצה יקזח לבא .םהייח ימי וטעמתנש הארנ רשאכ

 תילכתה יכ הזמ ןיבהל שי אלה .םהרבא היה םהמ הלוגסהו בלהו ,םיניינע הזיאב

 תויהלמ לארשי ורחאתנש ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש הנורחאב םלועל אובת

 ינב ודירפהב םיוג ןוילע לחנהב ,תילכתהו הלוגסה םהש ךחרכ לע ןכ םאו .םעל

 ויהו םדא ינב וברתנש תעב רמול הצר .לארשי ינב רפסמל םימע תולבג בצי םדא

 רמול שי דועו ,םתוא רופסל רשפאש םיסעמ ויה לארשי ינב ןיידע םיבר םימעל

 םיעבש ויהש לארשי ינב רפסמ דגנכ םימע םיעבש זא ויהש לארשי ינב רפסמל

 ומע 'ה קלח יכ .םירצממ ואצי רשאכ ךכ רחא םעל ויהו .המירצמ םדריב שפנ

 ביתכ ןכו ,הנורחאב םעל ויה ןכל .הלוגסה םע םהש םושמ אוהו .ותלחנ לבח בקעי

 ,לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא ינבל וכלמ רשא םיכלמה הלאו (תישארב)

 רבכ םהרבא וניבא אב אלש דע םיוג ןוילע ליחנהב ,ל״זח (םש) ורמא דועו

 םיקיזכ םפיצה לובמה רוד ישנא ואטח ,המחבו ףאב םלועה תא ןד םוקמה היה

 םימורט ואטח ,ופוס דעו םלועה ףוסמ םרזפ ,לדגמ ישנא ואטח ,םימה ינפ לע

 ןישמשממ ןירוסי וליחתה םלועל וניבא םהרבא אבשמ לבא ,תירפגו שאב םפטש

 המ ינפמ רמאת םאו ,המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו רמאנש ןינעכ ,ןיאבו

 םוקמה ןתנשכ ,םיוב ןוילע לחנהב רחא רבד .לארשי לש ןתבח ינפמ ןיאב ןירוסי

 האר ץרא דדומיו דמע (׳ג קוקבח) רמאנש לכתסהו הפצו דמע לארשיל הרות

 ,לארשי אלא הרות לבקל היואר התיהש תומואה לכב המוא ,רתיה אלו .םיוג רתיו

 בקעי ומע ׳ה קלח יכ רמואו (ה״ל םיליהת) ותלוגסל לארשי הי ול רחב בקעי יכ

 .ותלוגסל לארשי הי ול רחב םוקמה םא םיעדוי ונא ןיא ןיידעו .ותלחנ לבח

 ,ךיהלא 'ה רחב ךב (׳ז םירבד) רמול דומלת .אוה ךורב שודקהל ורחב לארשי םאו

 קלח הלאכ אל (׳י הימרי) רמאנש אוה ךורב שודקה ול רחב בקעי ףאש ןינמו

 לבח המ ותלחנ לבח .ומש תואבצ ׳ה ותלחנ טבש לארשיו אוה לכה רצוי יכ בקעי

 (ז״י ילשמ) קתני הרהמב אל שלושמה טוחו תובאל ישילש בקעי היה ךכ שלושמ הז

 לדח ורמאו ,ץראב םינמאנ ול אצמ םתוא ל״ז י״שר שריפ ,רבדמ ץראב והאצמי

 םוקמב תוסייגה םוקמב תורצה םוקמב לארשי ולא רבדמ ץראב והאצמי (ירפס)

 והנבבסי תולגב םתויה תע תאז לכבו ,תוילג עברא ולא ,ןמשי ללי והתבו ,תוטסיל

 .הניבו הרותב לד י״שר שריפ והננוכי
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 אוה ערהו ןורסחה ,םמומ וינב ,םדאה• הסיעמ תודלות אוה ערה םצעו .תוערה

 םה רמול הצר ,הער םהל ולמנ יכ םשפנל יוא (׳ג היעשי) איבנה רמאו ,םדאב

 (ירפס) ל״זח ורמאו ,לותלתפו שקע רוד ,הער םהל ולמג םיערה םהישעמב םמצעב

 (ב הלאשה ץרותמ הזבו .םכל יתדדמ הב םתדדמש הרמב לארשיל השמ םהל רמא

 ושנעי עודמ בישהל הלאשה ראשנ דועו .טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה

 (ירפס) ל״זח ורמאו ,םכח אלו לבנ םע תאז ולמגת 'הלה ,תומואה לכמ לארשי ינב

 לארשי ('א היעשי) רמוא התא וב אצויכ ,אבל דיתעל םכח אלו רבעשל לבנ םע

 ויה אלש םישפוטמו םילוונמ ויהיש לארשיל םהל םרג ימו .ןנובתה אל ימע עדי אל

 המכחב אלו ותומי םב םרתי עסנ אלה (׳ה בויא) רמא הכו ,הרות ירבדב םיננובתמ

 םכח םע קר ורמאו .םימעה יניעל׳ םכתניבו םכתמכח איה יכ ('ה םירבד) ביתכו

 ךורב שודקה ערה יכ םיבשחמ םתאש תאז ולמגת 'הלה .היזה לודגה יוגה ןובנו

 ןכ ובשחיש םעטהו ,םכח אלו לבנ םע אוה ןכ אל תומואה לכמ רתוי םכל אוה

 רמא (ירפס) ל״זח ורמאו .ךנק ךיבא אוה אלה ,הרות ירבדב וננובתה אלש םושמ

 דחאל לשמ ,יל השורי םתא יאו יל םתא םינונק יל םתא םיביבח לארשיל השמ

 לכמ בהוא היה התואו ,ולשמ דחא הדש הנקו דמעו תודש הרשע ויבא ושירוהש

 םהרבא ערז םישודקה תובאה ערז ול רחב אוה ךורב שודקהו .ויבא ושירוהש תודש

 שארל ויהי םהו ,שודק יוגו הלוגס םעל ול תויהל לארשי םע תא בקעיו קחצי

 ךוגה ירבאמ דחא םדאל באכי רשאכ עבטה ךרדב אוה ןכו .ץראה ימע לכל שפנו

 לע אבה הרצ תע לכב ןכל .ףוגה יקרוע ידי לע בואכמה תא תשגרמה אוה שפנה

 לכ שפנו שאר אוה רשאב םלוכמ רתוי לארשי ינב םע הזמ ולבסי םלועה תומוא

 ןה ,שודק יוגו הלוגס םעל ול תויהל ךננכיו ךשע אוה ךנק ךיבא אוה אלה ,םימעה

 ונבל ערי באהש ךרדה אוה וניא הז לבא ,חיכוי ותוא 'ה בהאי רשא תא תמא אוה

 לארשי ינבש אוה ךורב שודקה עדיש ןויכ ןכ םא אישק אלו .םינבה לכמ בוהאה

 אוה ןכ אל .שנעיו אטחיו ארבנשמ ארבנ אלש בוט ןכ לע 'ה יניעב ערה ושעי

 הגרדמה לא הגרדמה לפשמ תולעל םדאה ינב תוחתפתהה רשפא אלש םושמ

 תאצל םידיתעה םיקידצה אוהו העושי חימצמו היחמו תיממ 'ח ינש ןפואב הנוילעה

 .ןמקל ראבא רשאכ דיתעל םהמ

 יתישעש המ ורכז (ירפס) ל״זח ורמאו רדו רד תונש וניב םלוע תומי רכז

 רוד ישנאב יתישעש המ ,לובמה רוד ישנאב יתישעש המ םינושארה תורודב

 ןיאש רוד ךל ןיא ,רודו רוד תונש וניב .הרמעו םדס ישנאב יתיסיעש המ .הגלפה

 ,םודס ישנאכו הגלפה רוד ישנאכ וב ןיאש רוד ךל ןיאו לובמה רוד ישנאכ וב

 ףד הגיגח) ל״זח ורמאש המ אוה וניינעו .וישעמ יפל דחאו דחא לכ ןודנש אלא

 םלועה ארבנש םדוק תוארבהל וטמוקש תורוד ד״עקתתה ולא ,תע אלב וטמוק (ד״י

 רדס תפומב חיכויו בתכ ל"ז ם״יבלמה ,רודו רוד לכב ןלתשו דמעו וארבנ אלו

 תומי רכז אוהו ,ותלוגס םע המה לארשיש תורודה תולשלתשה רדסו האירבה
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 הנתה ל״זח ורמאו תישארב השעמ הז ץראהו םימשה .יפ ירמא ץראה עמשתו

 בטומ הרותה תא וליבקי םא םהל רמאו תישארב השעמ םע אוה ךורב שודקה

 ורזח אל הרותה תלבק רחא לארשי ינבש ןויכו .והבו והתל לכה ריזחא ואל םאו

 ,והבו והתל םלועה תא אוה ךורב שודקה ריזחיש יוארה 1מ ןכל ,םכרד ביטיהל

 חצר ,יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ךרעי .ועמשתו וניזאה אוה ןכ אל השמ רמאו

 לועפי ןמזה ךשמהב הגרדהב םא יכ תהא םעפב לועפי אל לטו רטמש םשכ רמול

 יחקל ןכ בשע ילע םיביברכו אשד ילע םיריעשכ .ירפ תושעלו לדגיש חמוצה לע

 בלב הרותה תמכח שרשוי הגרדהבו םלועב עפשוי טאל טאל הרותה תמכח וז

 ויתומש אוה הרותה יכ ,ארקא 'ה םש יכ םייחה םלועב םהיכרד ביטיהל םדאה ינב

 םסרפל ארקא 'ה םש יכ .םלועה תיוה תביס אוה ה״יוה םשו אוה ךורב שודקה לש

 הרותה יקוח םהו םלועה יקוח אוה םיהלא .וניהלאל לדוג ובה ,םלועב ׳ה םש

 הגרדהב היה 'ה םש אוהש םלועה תאירב תוחתפתהש םשכו .םלועה תגהנהו

 יחתפתי הרותב םיבותכה םלועה תגהנהל םיטפשמהו םיקוחה ןכ ,האירבה׳ תישארמ

 לדוג ובה רמאש אוה הזו .םלועב גהנתהל ךיא תעדל םדאה ינב ךותב הגרדהב

 חוס לכ רוס לבא ,הרותה יכרדב םלועב םדאה ינב וגהנתי אל ןיידע םאו ,וניהלאל

 האלמו איבנה רמא רשאכ םלועה לכב םדאה ינב ןיב המכחה רבגתת דיתעל

 הרותה יקוחב האלמו םלועה וגהנתי זאו ,םיסכמ םיל םימכ ׳ה תא העד ץראה

 דחא ןמזב םואתפ היהיש רשפא אל הזו ,םלועה לכל בוטל תואבצ 'ה הי קקחש

 םב תרבדו בותכה רמאו ךירצ דומלל הרותה יכ ,הגרדהב םא יכ תחא םעפב

 םמוי וב תיגהו ('א עשוהי) רמאנו .ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב

 תיגהו (םיליהת) םולשה וילע ךלמה דוד רמאו .ךיכרד תא חילצת זאו הלילו

 היהש תלעותה /א הלאשה ץרותמ הזבו ,חילצי השעי רשא לכו הלילו םמוי וב

 .הרותה תניתמב םלועל

 ולעפ םימת רוצה ב״כ רמאמ
 ורמאו ,המימת ותלועפ ןכ םימת רוצהש ומכ רמול הצר ,ולעפ םימת רוצה

 ותלועפ ולעפ םימת ,םדאה תא וב רצי םלועה רצ אוהש רויצה (ירפס) ל״זח

 רמאיו לכתסיש םהמ דחא ןיאו ,ויתודמ רחא רהרהל ןיאו ,םלוע יאב לכ לע המילש

 חוסמ ורזפתנש לדגמ ישנא ואר המו םימב ופטשנש לובמה רוד ישנא ואר המ

 חרק ואר המו .תירפגו שאב חטתשהל הדמעו םדס ישנא ואר המו ,ופוס דעו םלועה•

 ןתונו ןידב דחאו דחא לכ םע בשוי ,טפשמ ויכרד לכ יכ .ץראה עלבתש ותדעו

 ינב ארב אלש ,לוע ןיאו .וארבו םלועב ןימאהש הנומא לא .ול יוארש המ ול

 םיהלא השע רשא (׳ז תלהק) רמא הכו ,םיקידצ תויהל אלא םיעשר תויהל םדא

 תורשיב גהנתמ אוהש ,אוה רשיו קידצ ,םיבר תונובשח ושקב המהו רשי םדאה תא

 ומצעל ול תחש םדאה תחשש המש רמול הצר ,אל ול תהש ,םלוע יאב לכ םע

 אצת אל ונממ יכ ונממ אלו ול אל התחשה סחייל ךייש ןיא יכ ,םיהלאל אל
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 אצי יכ תעדיו .תאזה ץראה תא תשרל 'ה ונאיבה יתקדצב רמאל ךבבלב רמאת

 ,התא הרע השק םע יכ .התשרל תאזה הבטה ץראה תא ךל ןתנ ךיהלא 'ה ךתקדצב

 ץראמ תאצי רשא םויה ןמל רבדמב ךיהלא 'הי תא תפצקה רשא תא חכשת לא רכז

 /ה תא םתפצקה ברחבו /ה םע םתייה םירממ הזה םוקמה דע םכאב דע םירצמ

 תירבה תוחול םינבאה תוחול תחקל הרהה יתלעב .םכתא דימשהל םכב ׳ה ךנאתיו

 ךרדה ןמ ורס ,ךמע תחש יכ הזמ רהמ דר םוק יל ׳ה רמאיו ,םכמע ׳ח תרכ רשא

 ךרה ,אוה ךרע השק םע הנהו הזה םעה תא יתיאר .הכסמ םהל ושע םתיוצ רשא

 חראתה תרבקבו הסמבו הרעבתבו .םימשה תחתמ םמש תא החמאו םדימשאו ינממ

 תא ורמתו ,ץראה תא ושרו ולע רמאל םכתא 'ה חלשבו /ה תא םתייה םיפיצקמ

 םוימ 'ה םע םתייה םירממ ,ולקב םתעמש אלו ול םתנמאה אלו םכיהלא 'ה יפ

 ,השקה ךפרע תאו ךירמ תא יתעדי יכנא יכ השמ רמא (א״ל םש) ,םכתא יתעד

 יתעדי יכ ,יתומ ירחא יכ ךאו /ה םע םתייה םירממ םויה םכמע יח ינדועב זה

 םכתא תארקו ,םכתא יתיוצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותחשת תחשה יכ יתומ ירחא

 לכמ ,םכידי השעמב וסיעכהל 'ה יניעב ערה תא ושעת יכ םימיה תירחאב הערה

 יונו הלוגס םעל ול תויהל ׳ה רחב םהב רשא לארשי ינבש עמשנ הרותב בותכה

 לכל 'ה םשב ארקלו הניב םיעותל דמללו דומלל הרותה תא םהל ןתנו ,שודק

 םויק ןעמל בקעיו קחצי םהרבא םהיתובא םע תירבה תא 'ה תרכ רשאכ ,םימעה

 םכרד תא וביטה אל םמצעב םהש אלא דוע אלו ,תירבה תא ומייק אל .םלועה

 .םדקמכ הרות ןתמ רחא 'ה יניעב ערה• ושעיו

 לארשי ינבש ןויכ ,הרותה תניתנב םלועהל היה תלעות המ (א ,השק ןכ םאו

 לארשי ינבש ןויכ (ב ,השק רועו ,םכרד תא וביטה אל םה םג םימעה תלוגס

 תיגיגכ רה םהילע הפכ ל״זח ורמא רשאכ הרותה תא לבקל וצר אל תומואה ראשכ

 לכמ רתוי לארשי ינב ושנעי עודמ ןכ םא .הארימ הרותה תא לבקל םיחרכומ ויהו

 ללכב אוהו (ג השק דועו ? טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ,םלועבש תומואה

 םעה םקו ךיתבא םע בכש ךנה השמ לא 'ה רמאיו (א״ל םש) ביתכ .םותחה רפסכ

 יתירב תא רפהו ינבזעו וברקב המש אב אוה רשא ץראה רכנ יהלא ירחא הנזו הזה

 לכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו אוהה םויב וב יפא הרחו .ומע יתרכ רשא

 ינואצמ יברקב הולא ןיא יכ לע אלה אוהה םויב רמאו תורצו תובר תוער והואצמו

 יכ השע רשא הערה לכ לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו ,הלאה תוערה

 ,היהי ןכש שארמ אוה ךורב שודקה עדיש ןויכ ,השקו .םירחא םיהלא לא הנפ

 ארבנ אלש בוט ןכ םא ,ותעידימ הנוש רבדה היהיש רשפא היה אל ןכ לע

 וניזאה השרפב הרותב בותכש המ ביטיה ןייענ רשאכ ךא ,שנעיו אטחיו ארבנשמ

 המימת ׳ח תרות יכ ,הב אלכד הב ךפהו הב ךפה ,יתרכזש תוישוקה לכ ונל ץרותי

 תוצמ ,בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ ,יתפ תמיכחמ הנמאנ ׳ה תודע ,שפנ תבישמ

 הרבדאו םימשה וניזאה (ב״ל םירבד) השמ רמאש אוה הזו ,םיניע תריאמ הרב 'ה
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 יניעב ערה תא ושעת יכ (םירבד) רמאנש ם״וכע אלא ער ןיא רמוא יבר ,'ה יניעב

 ל״ז ם״יבלמהו .םוקמה תא עימשהל םינווכתמ לארשי ויהש דמלמ /ה ינזאב ,'ה

 הלע ,ןוא תבשחמו תונימ ינינע םבלב חמצנש אטחה היהש ל״ז א״מרה םשב בתכ

 דוסבש םירבד היה יכ ,'ה ינזאב ער קר .ותחגשהו ׳ה לע ןוע תבשחמ םבלב

 ,םבל תובשחמ עדוי וניא 'הש ובשח םהש /ה עמשיו רמא הז לעו ,בלה תבשחמו

 .הנחמה הצקב לכאתו ׳ה שא םב רעבתו ופא רחיו ,עמשי אלה ןזא הטונה לבא

 ונלכאי ימ ורמאיו לארשי ינב םג וכביו ובשיו הואת וואתה וברקב רשא ףוספסאהו

 ףאו תרכי םרט םהינש ןיב ונדע רשבה ,ער השמ יניעבו דאמ ׳ה ףא דחיו ,רשב

 ביתכ (ד״י רבדמב) םילגרמה לצאו .דאמ הבר הכמ םעב 'ה ךיו םעב הרח 'ה

 ודרמת לא ׳הב ךא םהל ורמא רשאכו .לארשי ינב לכ ןרהא לעו השמ לע ונליו

 םעה ינצאני הנא דע השמ לא ׳ה רמא זא ,םינבאב םתא םגרל הדעה לכ ורמאיו

 ,ונשירואו רבדב ונכא וברקב יתישע רשא תותואה לכב יב ונימאי אל הנא דעו הזה

 ,םכירגפ ולפי .דזה רבדמב ,ילע םינילמ המה רשא תאזה הערה הדעל יתמ דע

 רבדמב ,ילע םידעונה תאזה הערה הדעה לכל השעא תאז אל םא יתרבד 'ה ינא

 הפגמב הער ץראה תבד יאצומ םישנאה ותמיו םש ביתכו ,ותומי םשו ומתי הזה

 בותכה ונל רפס ךכ רחאו ,המרחה דע םותכיו םוכיו יקלמעה דריו ,'ה ינפל

 ישנא דעומ יארק הרע יאישנ םיתאמו םישימח ותדעו חרק תקולחמ (ז״ט רבדמב)

 ורמא םהו .'ה להק לע ואשנתת עודמ ורמאיו ןרהא לעו השמ לע ולהקיו ,םש

 םתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו ,'ה יפ לע אלו ומצעב לכה השעי השמש

 לארשי ינב תדע לכ ונליו .שיא םיתאמו םישימחה תא לכאתו 'ה תאמ האצי שאו

 ןותא סולקנוא םוגרת ,'ה םע תא םתמה םתא רמאל ןרהא לעו השמ לע תרחממ

 רבדיו .׳ה םע ותמ ןרהאו השמ תולובחתבש רמול הצר ,'הד אמע תימד ןותמרג

 ינפלמ ףצקה אצי יכ ,עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומדה רמאל השמ לא ׳ה

 םיתמה דבלמ תואמ עבשו ףלא רשע העברא הפגמב םיתמה ויהיו ,ףגנה לחה ׳ה

 םיהלאב םעה רבדיו ,השמ םע םעה בריו (א״כ ׳כ םש) ביתכ ךכ רחאו .חרק רבד לע

 בר םע ותומיו םעה תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו השמבו

 דמציו באומ תונב לא תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו (ה״כ) ביתכו .לארשימ

 בירקה ינעמשל בא תיב אישנ אולס ןב ירמזו ,לארשיב ׳ה ףא דחיו רועפ לעבל

 איסהרפב אטחו ,לארשי ינב תדע לכ יניעלו השמ יניעל תינידמה תא ויחא לא

 השאה תאו לארשי שיא תא םהינש תא רקדיו ,סחנפ אריו ,השוב םוש יתלב

 םירשעו העברא הפגמב םיתמה ויהיו .לארשי ינב לעמ הפגמה רצעתו .התבק לא

 .רועפ לעבב 'ה השע רשא תא תוארה םכיניע (׳ד םירבד) השמ םהל רמאו ,ףלא

 .ךברקמ ךיהלא ׳ה ודימשה רועפ לעב ירחא ךלה רשא שיאה לב יכ

 ׳ה םע םתייה םירממ א "כ רמאמ
 לא (׳ט םירבד) לארשי ינבל השמ רמא ןדריה תא לארשי ינב ורבע םרטו
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 אריו ׳ןשע רההו רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא סיאר םעה לכו ('כ

 לימ רשע םינשמ ץוח קחרמ (אתלכמ) ל״זח ורמאו .קחרמ ודמעיו ועניו םעה

 לאו העמשנו ונמע התא רבד השמ לא ורמאיו ׳םש דומעל ואריש םושמ אהו

 הפ תוארהל יתנווכו .םש המהמתהל ואריש םושמ ,תומנ ןפ םיהלא ונמע רבדי

 רשא תואלפנה לכ רחאו ,העד לפש דמעמב אלא העד רוד ויה אל רבדמה רודש

 ןמ תדרל השמ ששב יכ םעה אריו ,וביסמב ךלמה דועו יניס רהב םיהלא הארה

 רשא םיהלא ונל השע םוק וילא רמאיו ןרהא לע םעה להקיו (ב״ל םש) ביתכ רהה

 תרחממ ומיכשיו ׳לארשי ךיהלא הלא ורמאיו הכסמ לגע והשעיו ביתכו ונינפל ךלי

 י״שר שריפו .קחצל ומקיו תותשלו לוכאל םעה בשיו ׳םימלש ושגיו תלע ולעיו

 השמ לא 'ה רבדיו .רוח גרהנש םימד תוכיפשו תוירע יולג הזה עמשמב שי ל״ז

 וחתשיו הכסמ לגע םהל ושע םתיוצ רשא ךרדה ןמ רהמ ורס ,ךמע תחש יכ דר ךל

 .לארשי ךיהלא הלא ורמאיו ול וחבזיו ול

 יפא רחיו יל החינה התעו .אוהי ררע השק םע הנהו הזה םעה תא יתיאר

 ,םלכ ודבא זא תיחשהמ ותמח בישהל וינפל ץרפב דמע וריחב השמ אלול .םלכאו

 תא 'ה חגיו ,םש ביתכו .אוה ערב יכ םעה תא תעדי התא השמל רמא ןרהאו

 הפגמב ופגנ םלוכ בר ברעהש ל״ז רוא הרות בתכו ׳לגעה תא ושע רשא לע םעה

 ושוריפ יל הארנ אלו ,םהילע ללפתה אל השמו ץראל םאיבהל 'ה עבשנ אל םהל יכ

 ,הואת וואתה וברקב רשא ףספסאהו ביתכ (א״י רבדמב) ךכ רחאש םושמ ,ומעטו

 םלוכ ופגנ אלש עמשמ הזמ ,םהילע םיפיסומה םירגה ולא ירפס ל״זח ורמאו

 םע לכ ףא אלה ,ץראל םאיבהל 'ה עבשנ אל םהל יכ רמאש םעטה דועו ,הפגמב

 ,םכירגפ ולפי הזה רבדמב (ד״י םירבד) בותככ ץראל ואב אלו רבדמב ותמ לארשי

 רשא לע םעה תא 'ה ףגיו רמול יל הארנ ןכל .ותומי םשו ומתי הזה רבדמב

 בותכה רמאש המ ןכו ,לארשי םע םג םא יכ בר ברעה אקוד ואל לגעה תא ושע

 אקוד ואל יתעדל ,בר ברעה םהש ל״ז י "שר שריפו םעה רמא אלו ךמע תחש

 םושמ אוהו• ,ךמע ומכ ךמע בותכה רמאו ,לארשי םע םג םא יכ ואטה בר ברעה

 .םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהלא 'ה יכנא רמאש השמ ירבדב לארשי ינב ועטש

 ץראמ ונלעה רשא שיאה השמ הז יכ ורמא ןכל ,ןכ רמא ומצע לע השמש ורמאו

 תשמ בישהו ,ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל השע םוק ,ול היה המ ונעדי אל םירצמ

 תרמא התאו ,םירצמ ץראמ תאצוה רשא ךמעב ךפא הרחי ׳ה המל רמאיו ׳ה לא

 ךמע םהו םהבו יב יולת םשאה ןיא לארשי ינב ועט םאו יכנא ,ןכ םהל רמאל יל

 ,םש בותכה ןמ עמשמ ןכו ,לארשי ינב םג םא יכ ואטח בר ברעה ךא אל ןכ לע

 ןכ ומכו ,ללכב לארשי לכ אוהו ומעל תושעל רבד רשא הערה לע ׳ה םחניו

 םינושארה ףאש דמלמ ,לארשי ינב םג וכביו ובושיו (א״י רבדמב) ירפס ל״זח ורמא

 יהיו !יא ירפס םש ל״זח ורמאו /ה יניעב ער םיננואתמכ םעה יהיו ,לארשי ינב ויה

 ער .ןושארה םלוקלקל ורזחו םילקלוקמ ויהש דמלמ ,הלחתמ רבד םהל היהש אלא
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 רוד דע םינב לע תובא ץוע דקופו ואטח בקעי ינב אלא אטח אל בקעיש םושמ

 וחנאיו ('ב םש) בותכה רמאו .הדוהימ תורוד העברא ל״ז י "שר בשח ןכא יעיבר

 קחצי תא םהרבא תא ותירב תא םיהלא רכזיו ,וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב

 ,םמצע תוכזב םירצממ אאגה^י לארשי ינב םיואר ויה אלש הארנ הזמ .בקעי תאו

 לארשי ינב תא םיהלא אריו רכ רחא בותכה רמא ןכו םהיתובא תוכזב םא יכ

 עדיו .םירצמ תאמוטב ועקש לארשי ינבש סיהלא הארש וניינעו ,םיהלא עדיו

 הדובעהו םיוניעה םהל תאז התיה 'המ יכ תעדלו ןיבהל םבל לע הלע אלש םיהלא

 ןושארה תולגו .םהיתובא זועו םנוע רפכל ןעמל .ךרפב לארשי ינב ודבע רשא השקה

 רפכל םישק םיוניעב םפוג תא ךכזלו ךרצל ןעמל היה םירצמ ץראב לארשי ינבל

 יכ ,הרותה תא לבקל םינוכנו םיואר ויהיש ןעמלו .םהיתובא ץועו םהיתונוע לע

 ןיאש אוה ךורב שודקה האר ל״זח ורמאו ,תוארבהל תורוד ו״כה ולכ איהה תעב

 אוה ךורב שודקה לאג ןכ לע יכ תורוד ו״כ ךוסל הנתנו הרות אלב םייקתמ םלועה

 .םירצמ ץראמ לארשי ינב תא

 םעה תא םיהלא בסיו ,אוה בורק יכ םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא םחנ אלו

 הנש םיעבראב שדח רוד לדגל היה םולשה וילע וניבר השמ תנווכו ,רבדמה ךרד

 לארשי ינב ויהי ןעמל 'הי תאריו תעדו הניב םהל דמללו ,רבדמב לארשי ינב ויהש

 ייוג לכל תורוהלו שארל םהל תויהל םימעה ןיב ססונתהל שודק יוגו הלוגס םעל

 םהל בוטל םירשיו םיבוט םיקוחב 'ה יכרדב תכללו םהיכרד תא ביטיהל ץראה

 םיה לעו םירצמב םיהלא השע רשא תואלפנהו םיסנה לכ רחאו .םלוע יאב לכו

 הגשה ונל שי הזמו /ה תא ןיסנמו השמ םע ןיבירמ ויה לארשי ינב תאז לכב

 םירחבנהו םיבוטה ויה לארשי ינב יכ םהיכרדו ץראה לכב םימעה דמעמ לפשמ

 יוגל ול תוילול אוה ךורב שודקה רחב םהבו ,הלוגס םעל תויהל ץראה ימע לכמ

 תא ביטיהל תעדו הניב םדא ינב לכל דמללו דומלל הרותה תא ןתנ םהלו ,שודק

 שודקה הנתהש דמלמ (א״ע ח״פ ךד תבש) ל״זח ורמאו .םלועה םויק ןעמל םהיכרד

 ןימייקתמ םתא הרותה ןילבקמ לארשי םא םהל רמאו תישארב השעמ םע אוה ךורב

 םיטפשמהו םיקוחה יתלבש םושמ אוהו והובו והותל םכתא ריזחמ ינא ואל םאו

 םלועהל רשפא יא םיבוטה ויכרדו 'ה תא תעדל הניב םדאל דמלל הרותב םיבותכה

 עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה (ג״ל םירבד ירפס) ל״זח ורמאו ,םייקתהל

 הרות ןתיל םוקמה הלגנשכ .ומל תד שא ונימימ שדק תובברמ התאו ןראפ רהמ

 אלו ושע לצא ךלה .תומואה לכ לע אלא ,הלגנ אוה דבלב לארשי לע אל הארשיל

 ךאו .ולבק אלו לאעמשי ינב לצא ךלה ,ולבק אלו באומו ןומע ינב לצא ךלה ,ולבק

 תא השמ אצויו ל "ז ם״יבלמה שריפ רשאכ הרותה תא לבקל וצר אל לארשי ינב

 ל״זח ורמאו ,םחרכ לעב םאיצוהל השמ ךרצוהש הנחמה ןמ םיהלא תארקל םעה

 רמאו תיגיגכ רה םהילע הפכש דמלמ רהה תיתחתב ובציתיו (א״ע ח״פ ךד תבש)

 תומש) ביתכו .םכתרובק אהת םש ואל םאו בטומ הרותה םילבקמ םתא םא םהל
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 תעב דועו ׳םלוע י הילא םע שדק תירבב ואבו רכז לכ ולמנש רחא דועו .םוגרה

 אוהו .םזומע םוחללו םדגנכ דומעל ולכי אלו חכ ישולחו םיבאכ ויה םלכש

 םדא ינב תגהנה דגנ אוהו .תאזכ תושעל בקעי ינבל תואי אלש הלודג תוירזכא

 בקעי ינבו ,םש בותככ ריעה לכ וזזב דועו .הלאכ תוירזכא תושעל םינגוהמ

 רשא תאו ,םהירמח תאו םרקב תאו םנאצ תא ריעה תא וזביו ,םיללחה לע ואב

 .וזביו ובש םהישנ תאו םפט לכ תאו םליח לכ תאו ,וחקל הדשב רשא תאו ריעב

 ,ץראה בשיב ינשיאבהל יתא םתרכע בקעי םהל רמא קדצבו ,תיבב רשא לכ תאו

 בקעי ינב ירבדב םינימאמ ויה םהו םולשל םילאושה םישנא ןיב ןכ השעי אל יכ

 ואב המרמב בקעי ינבו ,בקעי ינב דצמ הער םוש םהל הנואי אלש םיחוטב ויהו

 וגרהיו ריעה לע בקעי ינב ואביו ,םתטמ לע םיבכושו םיבאכ םתויהב יהיו םהילא

 חיכוה םהיבא בקעיו .וזביו ובש םהישנ תאו םפט לכ תאו םליח לכ תאו רכז לכ

 רשא תובעותה לע תינש םתוא חיכוה ותומ ינפלו .הזה ערה השעמ לע םתוא

 יבכשמ תילע יכ רתות לא םימכ זחפ ,רמא ןבואר לא (ט״מ םש) בותככ .ושע

 אבת לא םדסב ,םהיתרכמ םמח ילכ םיחא יולו ןועמש .הלע יעוצי תללח זא ךיבא

 ל״זח ורמאו .רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ ידבכ רחת לא םלהקב ישפנ

 אלש וירוחאל גוסנ הדוהי ליחתה םינושארה תא חיכוהש יפל (הבר תישארב)

 ער ויה ןנואו רע הדוהי ינבו ,אטחש הדוהי שיגרהו ,רמת השעמ לע ונחיכוי

 י״שר שריפו ,םהיבא לא הער םתבר איבה ביתכ קידצה רסויו .ותומיו 'ה יניעב

 ןמ רבא ןילכוא ויהש ויבאל דיגמ היה האל ינב ויחאב האור היהש הער לכ ל״ז

 בתבד איצוה ,הקל ןתשלשבו תוירעה לע םידושחו ,תוחפשה ינבב ןילזלזמו ,יחה

 ,תמא היה ףסוי רמאש המש עמשמ הזמ ,הער םתבר איבה ביתכו בותכ אל הער

 חומימ םיחאה ןיב בירה תביס היה האנשהו האנקהו ,ותא ואנשיו בותכה רמאו

 תא גורהל שקב ושעו ,קחצי תא גורהל הצר לאעמשי ,ויחא לבה תא גרה ןיק ,םלוע

 יכ עצב המ רמאש הדוהי אלול ,ףסוי תא תימהל ולכנתה בקעי ינבו ,בקעי

 שנוע םיביוחמ בקעי ינב הרותה תד יפ לעו .דבעל ותוא ורכמיו וניחא תא גורהנ

 שודקה ךא ,תמוי תומ ודיב אצמנו ורכמו שיא בנגו (א״כ תומש) בותככ .תומ

 .דדמב ל״זח ורמאו ,היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תמב ץפחי אל אוה ךורב

 וחרכוהו ושנענ השעמ ותואבו דבעל םהיחא תא ורכמ םה .ול ןידדומ דדמ רשא

 ינב תא םירצמ ודבעיו ('א תומש) בותככ ,ושנענ המשו המירצמ דריל בקעי ינב

 םינב לע תובא ןוע דקופו ולעפמכ שיאל למוג אוה ךורב שודקהו .ךרפב לארשי

 םידבעל ויה םהינב ינבו דבעל םהיחא תא ורכמ המה ,םיעבר לעו םישלש לע

 ןיזחואשכ ,םינב לע תובא ןוע דקופ (ב״ע ז״כ ףד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,םירצמל

 םימכח יתפשל השקש המ ץרותמ הזבש רמול יל הארנו ,ןהידיב ןהיתובא השעמ

 ירה .ןורצח ןב בלכו ,ןורצחו ,ץרפ ,הדוהי יעיבר רודו׳ ל״ז י״שר שוריפב ל״ז

 בקעי בישח אק אל ישוריפ יפלו ,היה ישימח רוד ןכ לע היה םירצמ ידרוימ בקעי



 170 השמ תרות ירמא

 םרבא תא תירב 'ה תרכ 'כ רמאמ

 םרבאו 'ה םשב ארקל ׳ךל ךל ול רמאיו תירב םרבא תא ׳ה תרכ אוהה םויב

 והוצ רשאכ שדוק תירב תוא ורשבב םתחו ,'ה םשב ארקיו ךליו תירבה תא םייק

 ךירחא ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב תא יתמקהו ול רמא אוה ךורב שודקהו .'ת

 ץראה ימע לכ וארו ,םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו ,םלוע תירבל םתרדל

 .םימעה לכל שארל 'ה ךנתנו םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו ,ךילע ארקנ ׳ה םש יכ

 תישארב) בותככ םיברב ׳ה תודחא םסרפל ויבא םהרבא יכרדב ךלה קחציו

 'ה וילא הארנ םשו .'ה םשב ארקיו חבזמ םש ןביו עבש ראב םשמ לעיו (ו״כ

 רחב קחצי לש וערזמו .ךיבא םהרבאל יתעבשנ רשא העובשה תא יתמקהו רמאו

 תיבב בשי הנש ד״י .קחציו םהרבא ויתובא יכרדב ךלה אוהו ,ותלוגסל בקעיב ׳ה

 םטרפו םיברב שרד ךכ רחאו ׳םיהלא תמכה םהיפמ דמלו רבעו םש לש שרדמה

 (ג"ל םש) ביתכו ,םילהא בשי םת שיא בקעיו (ה״כ תישארב) בותככ /ה תורחא

 לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו ןענכ ץראב םכש ריע םלש בקעי אביו

 חבזמ םש השעו לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו (ה״ל םש) ביתכו

 םש ןביו ,לא תיב איה ןענכ ץראב רשא הזול בקעי אביו בתכו .ךילא הארנה לאל

 םהרבאל יתתנ רשא ץראה תאו םיהלא ול רמאיו ,לא תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ

 ערז ןיב האנש הלפנו ׳תאזה ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל קחצילו

 חקל יכ לע בקעי תא ושע םטשיו םהרבא לש ערז ןיב האנש הלפנ רשאכ קחצי לש

 דעו .יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ובלב ושע רמאיו ,ותכרב תא

 סמח אל רע בקעי ינב לע ושע ינב בלב האנשה הררקתנ אל ןיידע הזה םויה

 תומל ךלוה יכנא הנה (ה״כ תישארב) בותככ חזב ומצעב ושע הכרבה יכ ,םהיפכב

 חקל תוכרבהו .הרכבה תא ושע זביו בקעיל ותרכב תא רבמיו .הרכב הז יל המלו

 ושע ינב בלב תרעוב דוע האנשה תאז לכב ,ונממ הרכבה תא חקל יכ ןידב בקעי

 קתני הרהמב אל תובא השלשה לש שלושמה םוחו .הז ה םויח דע בקעי ינב לע

 ונילעו ,םיהלאה תודחא םלועב םסרפל םהמע ׳ה תרכ רשא תירבה תא ומייק םלוכו

 ויהיו ,בקעיו קחצי םהרבא םהיתובא יכרדב וכלה םה םג םא בקעי ינב תא רקבל

 יתעדלו ,םיקידצ סלפו ןיוש ןלכש אב ונדמלל ל״זח ורמאו ,רשע םינש בקעי ינב

 איהש השודקה וניתרות לבא ,רכש לבקו שורד ל״זח ורמאו שרד םא יכ הז ןיא

 םש ביתכו ,וסושפ ידמ אצוי ארקמה ןיאו ,בקעי ינב דובכ לע הסח אל תמא תרות

 בקעי ערזש ונדמלל בותכה אבו ,ויבא שגלפ ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו םדוק

 ׳םדיב הניד רבד לע טפשמה תא וחקל בקעי ינב יולו ןועמשו רשע םינש ךא ויה

 םתויהב ישילשה םויב יהיו (ד״ל תישארב) בותככ ןידב אלש רכז לכ וגרהיו

 וגרהיו חטב ריעה לע ואביו (ושע השעמ) וברח שיא בקעי ינב וחקיו םיבאכ

 ,אטח םכש םא איה הלאשה .ברח יפל וגרה ונב םכש תאו רומח תאו ,רכז לכ

 יכ ואטח המ ריעה ישנא לכ ,ואטח ויבא רומחו םכש םאו אטח המ ויבא רומח
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 אשנתמ דחאה זא ,דחאל תויהל םיבר םיטרפ ודחאתי רשאכש רמול הצר ,תיציצב

 שאר םעהל ךרצנ זא דחא םעל תויהל םישנא ודחאתי רשאכ ןכל שארל לכי

 בקעי ינב ויה רשאכש הארנ ןכו ,םעה תודחא םויק ןעמל םתוא גיהנהל אישנו

 רמאו ,טבשו טבש לכל אישנ םהל היה ולגד לע דחא לכ םיטבש רשע ינשל

 היהי אוהו םיטבשה לכמ לדבנ טבשל היהי יול טבשש השמל אוה ךורב שורקה

 ,םיטבשה ראשכ םשפנ תא תויחהל הדשב דובעי אלש ונייה לגוסמו ןיוצמ טבשל

 בותככ ,'ה תא דובעי אוהו רשעמ ול ונתי םיטבשה לכו ,ותלחנ אוה 'הי יכ

 ינב ךותמ םיולה תא תלדבהו ,לארשי ינב ךותמ םיולה תא חק (׳ח רבדמב)

 לארשי ינב ךותמ וינבלו ןרהאל םינתנ םיולה תא הנתאו .םיולה יל ויהו לארשי

 תחא החפשמ 'ה רחב יול טבשמו ,דעומ להאב לארשי ינב תדובע תא דובעל

 בותככ ,תושעל 'ה הוצ רשא םיטפשמהו םיקוחה םעהל תורוהלו ול ןהכל תלגוסמ

 אלפי יכ (ז״י םירבד) ביתכו ,יל !הכל שדקא וינב תאו ןרהא תאו (ט״כ תומש)

 רבד תא ךל ודיגהו תשרדו ,םיולה םינהכה לא תאבו ,טפשמל רבדה ךממ

 לגוסמ דחא ןהכ אוה ךורב שודקה לידבה םינהכה תחפשמ ןמו ,טפשמה

 תשבלהו ('מ תומש) בותככ 'ה ינפל ןהכל םינהכה ויחאמ לודג ןהככ תויהל

 .יל ןהכו ותא תשדקו ותא תחשמו שדקה ידגב תא ןרהא תא

 דחאה ןמש םלועה תגהנהב עבטה ךרד אוה ןכש ,טפשמ איצונ רומאה לכמ

 לכל אשנתמה אוה דחאהו ,דחאתהל םיוברה חירכמ דחאהו יוברה טשפתמ

 תלעות אובי תודחאה ןמש םושמ אוהו ,םהל בוטל ,תודחאה םויקל שארל

 ידי לע יכ ,םלועב םדמעמ ביטהלו םהל בוטל םינוש םינפואב םידחאתמהל

 שלושמה טוחו דחאה ןמ םיינש בוט יכ ,הרובגה חכ קזחתיו לדגתי תודחאתה

 םייקתהלו חצנלו םוחלל תלוכיב היהיו ,רבג םילאד ןאמ לכו ,קתני הרהמב אל

 יטרפל רשפא יא רשא תולודג תושעל תורשפאה ןתי תודחאהו ,היוהה םלועב

 רשא לכ םהמ רצבי אל התעו דחא םע ןה םי הלא רמא רשאכ ,תושעל דהא

 האירבה םויקל בוט אוהו האירבב הלתשנ תודחאהש ןויכ ןכ םאו .תושעל ומזי

 ינפ לע הגלפהה רוד תא אוה ךורב שורקה ץיפה עודמ השק היהי ןכ םא ,םלועב

 לע .דיה לוקלקה הז יכו טרוק יתבתכש המ האר ,םיבר םימעל תויהל ץראה לכ

 םיבר םימעל ויהו חנ ינב ודרפתנ רשאכו .רחא ןפואב רשפא היה אלו ןקתל תנמ

 םעל םלוכ ורחאתיש ןעמל םלוכל שארל היהיש לגוסמ דחא םע ךרצנ היה זא

 יואר היהיש ןעמל ותוא ןיכהל היה ךרצנו לגוסמ םע היה אל ןיידעו ,דיתעל דחא

 םעל ול תויהל וירחא וערזבו םהרבאב 'ה רחב ןכל .םימעה לכל שארל תויהל

 תכלממ יל ויהת םתאו םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו (ט״י תומש) בותככ ,הלוגס

 ,ךיהלא 'ה לוקב ועמשת עומש םא היהו (ח״כ םירבד) ביתכו ,שורק יוגו םינהכ

 ימע לכ וארו שודק םעל ול ׳ה ךמיקי ,ץראה ייוג לכ לע ןוילע ךיהלא 'ה ךנתנו

 .הלעמל קר תייהו ,שארל 'ה ךנתנו ,ךילע ארקנ ׳ה םש יכ ץראה
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 'ה תרכ אוהה םויב ,התא תמייק רשאכ 'ה םשב ארקל ךל ךל יווצה תא ומייקי

 הבר תישארב ל״זח ורמאו תאזה ץראה תא יתתנ ךערז^י רמאל תירב םרכא תא

 טרבאל חיטבהש רמול הצר ,היושע איה וליאכ אוה ךורב שודקה לש ותרימא

 .ץראה תא יתתנ ךערזל יכ ,ץראה לא תולגה ןמ וערז ובושיש

 בושו אוצר ןינע ט״י רמאמ
 אראו ,קזבה היארמכ בושו אוצר תויחהו ('א לאקזחי) הבכרמב איבנה רמאו

 ,לגלג ןפוא לאיזוע ןב ןתנוי םגרתו .תויחה לצא ץראב דחא ןפוא הנהו תויחה

 אצוי רהנו יתשרפ רשאכ אוה וניינעו ,אימש םורל ערומב יותשמ דח לגלג אהו

 הוחתנ דחאה ןמש אוהו .םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ,ןגה תא תוקשהל ןדעמ

 הוהתנ דחאה ןמו ,דחא אוה בכרומה םלוע רוקמו שרושש רמול הצר ,םיוברה

 לכבו הרומתו הרומת לכבו הגרדמו הגרדמ לכב אצמנו הולמה- אוה דחאהו ,לכה

 יכ אוהו .בושו אוצרב ץראב רשא דחאה ןפואב תויחה תבכרמ לצא ןפואו ןפוא

 חירכמ אוה דחאה ןכ ,םיבר םיטרפ רמול הצר ,םיובר הוהמ אוהש םשכ דחאה

 רוקמו שרוש אוה דחאהש םושמ ,דחאל תויהלו דחאתהל ,ווהתנש םיברח םיטרפה

 םלועב רשא קוחה אוהו .ןובושי וילא םלוע יאב לכו הוהתנ לכה ונממ ,לכה

 דחאה ןפואב לאקזחי האר רשא בושו אוצרה אוהו ,דחאתהלו טשפתהל בכרומה

 םייקתהל רשפא יא רשא הזה הישעה םלוע דספהו היוה םלוע אוה .ץראב רשא

 םרט !ארטקעלעהש עודיכ אוה בוט רתוי זינעה תא ראבלו ,רחא ןפואב דומעלו

 אוה לעופה לא הכה ןמ אציו לועפי רשאכו ,דחא חכ אוהו ,ןיא אוה לועפיש

 סנארטקעלעה םיחרכומ זא ,םיבר סנארטקעלע הוהתי רשאכו ,דחא המ רבד

 םיטרפ םטינוי הוהתי רשאכו ,בושו אוצרב קזבה הארמכ ,דחא טינויל דחאתהל

 םימטא הוהתי רשאכו ,דחא םטא תויהלו ףסאתהל סטינויה םיחרכומ זא םיבר

 ימ תחא עלוקאלעמל תויהלו ץבקתהל םימטאה םיחרכומ זא ,םיבר םיטרפ

 ןכ םמודב אוה רשאכו .רבג םילאד ןאמ לכ רפעב ימ םימב ימ חורב ימ שאב

 דחא אוה לעפה זא ,לעמל תויהל םיבר םימטא ודחאתי רשאכ ,יחו חמוצב אוה

 בשע היהי זא דחא רוג תושעל תחא הדוגאל םיבר סלעס ופסאתי רשאכו ,יטרפ

 אוה ,יללכ םוכס אוה דחאהו ,דחא םדא וא תחא המיר וא דחא ץע וא דחא

 גיהנמו ותוא רומשיו רוגה תא היחמה אוה רחאל תויהל םלוכ דחאמה שארה

 ןכו ,ותמשנו ושפנ אוהו יחב וא ץעב וא ותיוחב ףוגה םייקתי ודי לעו ,ותוא

 היהי אוהו דחא אישנל ךירצ םעה זא ,דחא םעל תויהל םישנא וצבקתי רשאכ אוה

 תודחא םויק ןעמלו םהל בוטל םירשיו םיבוט םיקוחב םעה תא גיהנהל שארל

 הדעה לכ םכל בר השמל ורמאש ותדעו חרק תקלחמב יתבתכ רשא אוהו ,םעה

 ןשיבלה ל״זה ורמאו ,'ה להק לע ואשנתת עודמ 'ה םכותבו םישודק םלוכ

 לש דחא טוח ןימ לש תילט ול רמא ,השמ ינפל ודמעו ואב תלכת ולוכש תותילט

 תבייח חשמ םהל בישהו ,המצע תא רוטפת אל תלכת הלוכש וז ,הרטופ תלכת
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 ערה ושעיו הזמ הז םידרפנ ויה׳י םימעה רשאכש דועו /ה יניעב ערה תושעל

 היהי אלש םושמ רמול הצר ,םנהיגב םתוא אוה ךורב שודקה דורמי זא 'ה יניעב

 ךורב שורקה-ו ,הז דגנכ הז המחלמ וכרעיו םעב םע וביריו םימעה ןיב תודחא

 רתוי ואטח היהי רשא םעהו .םירשימב םימאל טפשי אוה ץראה לכ םפשה אוה

 ונל רפס רשאכ םתא ודבעיו יבשב םתוא וכילויו רחא םע דיב ותוא רוסמי לודג

 םע טעמ יתמב םהרבא תמחלמו ,השמחה תא םיכלמ העבראה תמחלמב בותכה

 ליחב אל יכ םדא ינב ועדיו וריכי תז ידי לעו .םתוא חצניו םיכלמ העבראה

 זאו ,לכל קזחלו לדגל ודיבו הרובגהו הכה 'הל םא יכ ,המחלמ השעי הכב אלו

 ךורב שודקה אל םאו .םהירצ דימ םתוא עישוי אוהו וילא וקעזיו ׳ה לא ובושי

 ןיתממ אוהו ,דסח ברו אוה םיפא ךרא לא יכ שלשו םימעפ םתוא טפשי אוה

 ,םנוע םהל לוחמיו וילא ובושיו 'ה דגנל םהיכרד וביטיו םהישעמ ונקתי ילוא םהל

 ןיתמי אוה ךורב שודקהו ,היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תמב ץפחי אל יכ

 החלשב האסאסב זא ,הנקת דוע ול היהי אלו אוהה םעה ןוע םלשי רשא דע

 אוהה םעה תא םיהלא םלשי זא ,םתאס האלמתנש הרמעו םדס תכפהמכ הנבירת

 ,ץראה ינפ לעמ ותוא המיו ודבל םעה ותוא לע ומעז חלשיו םהיללעמ עורכ

 םהילא חלשי םיהלא 'הו ץראב וראשי םימעה ראש לכו .הטילפל ראשנה היהו

 םלועב םהל בוטל םהיכרד ביטיהלו 'ה לא בושל םבל לע רבדיו ויאיבנו ויכאלמ

 תורוד 'בה דמעמ היה ןכ ,ץראה לכ ינפ לע הגלפהה רוד תא 'ה ץיפה ןכל .םייחה

 תא רוסמל תואבצ 'ה תאנק אנקל ןושארה היה אוהו ,םהרבא דע ןושארה םדאמ

 ,םיברב תוהלאה תודחא םסרפלו םישנאו ךלמל חיכוהל םשה תשודק לע ושפנ

 ,חנ ךלהתה םיהלאה תא ביתכ חנ לצא ,םהרבא ןיבו חנ ןיב קוליחה היה הזו

 לצאו .םיהלאה תא םא יכ םישנא םע קסע ול היה אלש ל״ז ל״שרהמ בתכו

 ,םימעה ינפל 'ה םשב ארקל וינפל ךליש רמול הצר ,ינפל ךלהתה ביתכ םהרבא

 תנומא םסרפל ליח לא ליחמ וכלי וערזו אוהש יתשריפ רשאכ ךל ךל ול רמאו

 .רשע ןכו ,םלועה לכב םירזופמה םימעה לכ ןיב 'ה םשב ארקלו םיהלאה תודחא

 חבזמ םש ןביו ןענכ הצרא אביו /ה וילא רבד רשאכ םרכא ךליו בותככ םרבא

 ךולה םרבא עסיו ,'ה םשב ארקיו ,'הל חבזמ םש ןביר הרהה םשמ קתעיו .'הל

 דע לא תיב דעו בגנמ ויעסמל ךליו םירצממ לעיו םירצמל דריו ,הבגנה עוסנו

 הנושארב םש היה רשא חבזמה םוקמ לא הלחתב הלהא םש היה רשא םוקמה

 הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק םיהלא ול רמא דועו .׳ה םשב םרבא םש ארקיו

 בשיו אביו םרבא להאיו ,הב קיזחהו ץראה תא םרבא הנק הזבו ,הננתא ךל יכ

 ,רמאו םרבאל אוה ךורב שודקה חיטבה םשו ,'הל חבזמ םש ןביו ,ארממ ינלאב

 םשכ רמול הצר ,םלוע דע ךערזלו הננתא ךל האר התא רשא ץראה לכ תא יכ

 'ה םשב ארקלו ךולהל יתדוקפ תא תישעש רובעב ךמע יתחטבה תא יתמייקש

 םא םלוע דע תאזה ץראה תא ךערזל תתל יתחטבה תא םייקא ןכ ,ץראה לכב
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 ותלרעב ךשומ ןושארה םדא .היה רקיעב רפוכ ןושארה םדא .ל״זח ורמא ןושארה

 םרגו תעדה ץעמ לכא ןושארה םדאו ,המהבו היח לכ לע אב ןושארה םדא ,היה

 /ה םשב ארקל לחוה שונא ימיב .ויחא לבה תא גרה ןיק .םלוע יאבלו ול התימ

 לקו היה קידצ (הבר תישארב) ל״זח ורמאו ,וימי יצחב םיהלא ותוא חקל ךונח

 .ונמז םדוק ותימהו וקליסו אוה ךורב שודקה רהימ ךכיפל עישרהל בושל ותעדב

 םדוק תמיו ובבל לכב ויבא יכרדב ךלה אלש רשיה רפסב בותכ חנ יבא ךמל לעו

 ,'הל םיאטחו םיער םישנא םלוכ ויה חנ דעו םדאמ תורוד הרשעה לכו ,ונמז

 םהל שעיו ,'הב עשופו ךולה וכליו ,םיערה םהיכרד תא והער תא שיא ודמליו

 תא שיא וגרהיו ובורק תא שיאו והער תא שיא וסמחיו ולזגיו ויהלא תא שיא

 ךא לעב תלועב ךא .ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו ל״זח ורמאו׳ ,והער

 לכ ער קר ובל תובשחמ רצי לכו ,םדאה תער הבר יכ 'ה אריו ,המהבהו רכזה

 לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא 'ה רמאיו ,םדאה תא השע יכ 'ה םחניו ,םויה

 ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו ץראה לכ לע םימ לובמ 'ה איבהו ,המדאה ינפ

 הנב ל״זח ורמא רשאכ ןימדקלמ ברחנ רשאכ ירמגל םלועה ברחנ אלו ,המדאה

 תא חמיו המדאה ינפ לע םימה הסכ םא יכ ,והבו והת התיהו ןבירחמו תומלוע

 לכ ל״זח ורמאו הברחנ אל המצעב המדאה לבא המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ

 קידצ שיא חנו ,'ה יניעב ןח אצמ חנו ,םיבש םיגד אל לבא ותמ הברחב רשא

 ורודב היה וליאו ויתורודב (ח״ק ךד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,ויתורודב היה םימת

 חנו ,ח״מקתת ךלא דלונ םהרבא יכ ןויע ךירצ) םולכל בשחנ היה אל םהרבא לש

 לע ,ח״נ רפסמ הנש הנומשו םישימח ןב םהרבא היהו ,הששו םיפלא ינש תמ

 תנווכ ,ויתורודב רמול שיו .םהרבא לש ורודב היה וליא ל״זח ורמא ךיא ןכ

 םיהלאה תא .(דוחל בשחנ םהרבא רודו םהרבא דעו חנמ תורוד הרשעה לע בותכה

 ראשיו ןימאה אלו ןימאה הנמא ינטקמ היה חנש םדוק יתשרפ רשאכ חנ ךלהתה

 םכתא יתירב תא םיקמ יננה ינאו חנ לא רמא םיהלאו ,הבתב ותא רשאו חנ ךא

 םיבוט ויה אל םהרבא רע חנמ תורוד הרשעה םגו .שדחמ םלועה הנבנ םהמו

 ׳ה תא וחכש אוהה רודה לכו רשיה רפסב בותככ םינושארה תורוד הרשעהמ

 לדגמה תא ונב הגלפהה רודו .םימיה לכ ודרמיו ןבאו ץע םירחא םיהלא ודבעיו

 ידיחי דבלמו ,םש בשנו םימש הלענ ורמאש ל״זח ורמאו .םש ונל השענו ורמאו

 וחמיש ויה םיוארו ,'הל םיאטחו םיער םישנא ויה םלוכ ,רבעו ,םש ,חנ הלוגס

 יתירב תא יתמקהו רמא אוה ךורב שודקהש אלא ,לובמה רודכ המדאה ינפ לעמ

 אלו ,רשב לכב היח שפנ לכ ןיבו םכיניבו יניב רשא יתירב תא יתרכזו םכתא

 אוה ךורב שודקה רמא הגלפהה רודב ןכל ,רשב לכ תחשל לובמ םימה דוע היהי

 ,הלפש הגרדמב םידמוע ןיידע םדא ינבש ןמז לכ דחא םע היהיש אוה בוט אלש

 ןכל ,ביטיהל אלו ערהל ,תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי אל דחא םע היהי םאו

 הזמ הז ודמלי אל םירזופמ ויהי רשאכו ,ץראה לכ ינפ לע םשמ םתא 'ה ץפיו
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 רתוי לארשי ינב ושנענ עודמ ,םירשואמ רתוי םיכרדב אלו תובוט רתוי תודמב

 *מע ןיב תולגה לוע לובסלו ץראב דנו ענ תויהל םהילע הרזגנ עודמ .םימעה לכמ

 דע קחצי דלונש םוימ הנש שלשו םישלשו תואמ ששו םיפלא תשלש הז ץראה

 הלע ןכש רמול ינא חרכומ אלא ? םפשמ השעי אל ץראה לכ םפשה .הזה םויה

 ולעפ םימת רוצה יכ ,ךרבתי ותחגשהו ותמכח אוהו תישארמ ךרבתי ותבשחמב

 הז םגו הלוגב לארשי ינב וכלה ןידבו ,לוע ןיאו הנומא לא טפשמ ויכרד לכ יכ

 יכ .רחא ןפואב רשפא היה אלו םלועה לכ םויק ןעמלו םתחלצהו םתבוטל היה

 רנו ענ תויהל ויה םיחרכומ הלוגס םעל ול תויהל הי ול רחב רשא םעהש םא

 ובושי יעיבר רודו השלשו םימעפ הלוגב וכליש ץראה לכ תבוטלו םתבוטל ץראב

 ןינעב שיש קפס יתלב ,םימיה תירחאב היהי הזו ירמאה ןוע םלשי רשאכ הנה

 לבא .וניהלא ׳הל תורתסנה יכ עדי אל רעב שיאו יח לכ ןיעמ המלענה המכח הזה

 יננחי יכ הווקאו ,ילכש גישי רשא יפכ ןינעה הז ראבל יתרמאו .אוה ונל תולגנה

 לכב וכרד ץראב תעדלו לארשיב תומש םש רשא 'ה תולעפמ טיבהל יניע ריאיו׳ 'ה

 אוה ,וב התלוע אלו ׳ה קידצ יכ הנומאב .והשעמ לכו ׳ה יכרד םירשי יכ ,םיוג

 םימעו קדצב םימאל טפשי אוהו ץראה האלמ 'ה דסחו טפשמו הקדצ בהוא

 תמאב יכ ,הלאה תואלפנה תא ןיבהל יתוא ןתי יכ לא ינפ הלחאו םירשימב

 ןינע גישהל 'ה ינכרבי יכ הווקא םלוא ,דאמ תעדוי ישפנו ׳ה ישעמ םיאלפנ

 לכש יתרמא רשאכ ,אוה הנהו ,ראבלו גישהל רשפאש המ לארשי םע לש תולגה

 ונחנאו וניניעב הארנ ךא םא ןוקית היה םלועב אוה ךורב שודקה השעש המ

 היה אלו ,ןוקית אוה אוהה דספהה תמאב לבא .דספהל השענה תא םיבשוח

 ידי לעו .דספהו היוה ידי לע םא יכ ,האולמו םלועה תוחתפתה רחא ןפואב רשפא

 ל״זח ורמאו ,חבושמו בוט רתויה דמעמב תויהל הזה םלועה אשנתיו םמורתי הז

 ןיד רמאו ןבירחמו תומלוע הנוב ןבירחמו תומלוע הנוב היה אוה ךורב שודקה

 ,תושעל םיהלא ארב רשא ביתכו ,הזה .רישעה םלוע ארב ךכ רחאו ,יל ןיינה אל

 ,תושעל דוע םא יכ המלשהה תילכתב השענ וניא הזה הי שעה םלוע ןיידע יכ

 רשאכ תילכת יתלב הזה הי שעה םלועה אשנתיו םמורתיו ראפתי תעו תע לכבו

 תע אלו וטמוק רשא (ב״כ בויא) (ב״ע ד״י ךד הגיגח) ל״זח ורמאו ,םדוק יתראב

 טרוק תוארבהל וטמוקש תורוד ד״עקתת וליא דיסחה ןועמש יבר רמא אינת

 ל״ז י״שר שריפ יפלו .רודו רוד לכב ןלתשו דמעו וארבנ אלו םלועה ארבנש

 ׳ז קרפ 'ג קלח יתבתכש המ האר) םייחה רוא שורדב ל״ז לארשי תראפת תעדו

 לעו .דזה הי שעה םלועל םדוקה םלועב וארבנ תורוד ד״עקתתהו '(ד״י ג״י רמאמ

 ו״כה םא יכ הרות ןתמ םדוק תינש וארבנ אל 'הל םיאטחו םיער םישנא ויהש

 םח םגו ,רוד ךלאל הוצ רבד רמאנש המ םייקל רוד ךלא םילשהל ורסחש תורוד

 בותכ םתומשב םירכזנה הלוגס ידיחי דבלמ ,תורוד ד״עקתתה ןמ םיבוט ויה אל

 םדא לע יכ ,הלוגס ידיחי ויה הרותב תומשב םירכזנה לכ אל יתעדלו ,הרותב
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 ודלוי רשא םינבה םא יכ ,הכלממה תא םישרוי םניא םה הכלמלו ךלמל וריתכהש

 הכלממה תא ושרי אל םישגלפ ינב םג ,הכלממה תא ושריי המה ךכ רחא םהל

 יתכרבו המש הרש יכ םהרבא לא םיהלא רמא רשא אוה הזו ,הכלמה ינבמ םא יכ

 .ויהי הנממ םימע יכלמ םיוגל התיהו היתכרבו ןב ןל הנממ יתתנ םגו התא

 תירבל ותא יתירב תא יתמקהו ,ןב ךל תדלי ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו

 ,םהרבא לומנ םרמ וישגלפמ דלונה לאעמשי םע אל לבא וירחא וערזל םלוע

 יוגל ויתתנו■ דילוי םיאישנ רשע םינש ,ותא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשילו

 היה ותדילו ותרוהש םושמ ,הרש ךל דלת רשא קחצי תא םקא יתירב תאו ,לודג

 תישארב) בותככ םעה ךותב אישנל היהו ,םיוג ןומה באל היהו׳ םהרבא למש רחא

 יתירב תא ןכל ,ונכותב התא םיהלא אישנ ינדא םהרבא תא תח ינב ונעיו (ג״כ

 ערז ןיבו לאעמשי ינב ןיב האנש הלפנ הזמו ,הרש ךל דלת רשא קחצי תא םיקא

 .הזה םויה דע קחצי

 תוילגה ןיגע ח״י רמאמ
 םצראמ לארשי םע לש תולגה ןינע ראבלו רוקחל וברה לארשי ימכחמ םיבר

 ענ תויהל םהילע רזגנ עודמ ,ץרא יספא לכב םימעה ןיב רוגל וכלהו שלשו םימעפ

 םע לע הרזגנש הביסה אוה המו .הזה םויה דע םעל םתויה תעמ םימיה לכ דנו

 ורמאו ,התע דע זאמ םהל חרקש תואלתהו תורצהו ץראה ימע למע לובסל לארשי

 הליחת התוא םש ותלוגסל ׳ה רחב רשא המואה יכ ,חיכוי ותויא 'ה בהאי רשא תא

 ראבל וברה דועו תובואכמו ינוע ידי לע הרהטלו הככזלו רמחה יגוס ךרצל רוכב

 תושקהל שי הברהו ןיבהל השק דואמו קיפסמ וניא םרואב יתעדל לבא ,ןינעה ותוא

 רתוי תוילגה הזמ לארשי ינב וחיווריש רכשהו תלעותה אוה המ דועו ,המלו עודמ

 רמאו ('ה היעשי) איבנה אבינ דיתעל יכ .םימיה תירחאב םלועה ימע לכמ

 םיל םימכ העד ץראה אלמ זאו■ .'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו

 (ב״כ םילהת) םולשה וילע ךלמה דוד רמאו ,ץראה לכ לע ךלמל ׳ה היהו .םיסכמ

 ,הל יכ םיוג תוחפשמ לכ ךינפל וחתשיו ץרא יספא לכ 'ה לא ובושיו ורכזי

 ץראב תעדל (ז״ס םש) ,סיוגי לע םיהלא ךלמ (ז״מ םש) םיוגב לשומו הכולמה

 וננריו וחמשי ,םלכ םימע ךורוי םיהלא םימע ךורוי ,ךתעושי םיוג לכב ךכרד

 ןכת ךא (ז״צ םש) .הלס םחנת ץראב םימאלו .רושימ םימע טפשת יכ םימאל

 ןכו .ותנומאב םימעו קדצב לבת טופשי .םירשימב םימע ןידי טומת לב לבת

 ׳ה בוטמ וגנעתיו ועבשי םלכ םימיה תירחאבש םיאיבנב םירזופמ םיבותכ הברה

 ןכ םאו .םעל םע ןיב לדבה ןיאב םלועה לכ לע עפשוי לא דסחו .םייחה ץראב

 םימעה לכ יכ אוהו .ץראה ימע ןיבו לארשי םע ןיב אוה ךורב שודקה לידבה עודמ

 לארשי םעוי ,םצראב ובשי תאז לכב רחא םע תלשממ תחת דחא םע וענכוה םא ךא

 םויה דע םעל םתויה םוימ םימעפ השלש הז הירכנ ץראב רוגל הלוגב וכלהו ודדנ

 אל ,תעדב אלו המכחב אל לארשי םעמ םה םיבוט אל ץראה ימע לכ אלח ,הזה
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 עשר היה טול םגש רמול הצר הכפהה ךוחמ םול תא חלשיו םהרבא תא םיהלא

 ינחור תואה תא ןתנו הרות ןתמב היה ישילש תירב דועו .םהרבא תוכזב לצינו

 הלימ ץרא ,ת״מ״א םנמיסו תירבה תא ׳ה תרכ םימעפ השלש יכ ,שפנה חורב

 ןיבו יניב תואל היהו ןנעב יתתנ יתשק תא (,ט תישארב) בותככ ,ץרא ,הרות

 רשב תא םתלמנו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז בותככ ,הלימ ,ץראה

 תירבו ,שפנה םדב רשבב תואה תא ןתנו םכיניבו יניב תירב תואל היהו םכתלרע

 רשא תירבה תוחל ('ט םירבד) בותככ ,ינחור תוא ןתנו הרות ןתמב ישילשה

 תושעל םכתא הוצ רשא ותירב תא םכל דגיו (׳ד םש) רמאנו ,םכמע 'ה תרכ

 תוצמ ג״ירתה בור וללכנ םירבדה תרשעבש ל״ז ם״יבלמה בתכו ,םירבדה תרשע

 םכתא הוצ רשא ותירבש ,שריפו ,םינומדקהו ל״ז ןואג הידעס וניבר בתכש ומכ

 ונייה יתירב תא םתרמשו ילוקב ועמשת עמש םא השמל רמאש המ ונייה תושעל

 אוהו זמר הז לע רמול יל הארנו ,תירב םכתא הילע יתרכש הרותה תוצמ רכ

 ג״ירת הלוע תוחול ינשה םע הרות תלמו ,ג״ירת הלוע הלמה םע תירב תלמש

 תירב ונמע תרכ וניהלא 'ה ('ה םש) בותכ דועו ,תירבה אוהו הרותה לכ אוהו

 םויה הפ הלא ונחנא ונתא יכ ,תאזה תירבה תא 'ה תרכ וניתבא תא אל ,ברחב

 (א״ל םש) בותככ ,תבשה אוהו ינחור תוא אוה ךורב שודקה ןתנוי ,םייח ונלוכ

 לארשי ינב ןיבו יניב ,םלוע תירב םתרדל תבשה תא תושעל לארשי ינב ורמשו

 אוה ךורב שודקה דיתע יעיבר תירב דועו ,ינחור תוא אוהו םלועל איה תוא

 םיאב םימי הנה (א״ל הימרי) אבינ רשאכ אובל דיתעל יעיבר רוד םע תורכל

 רשא תירבכ אל ,השדח תירב' הדוהי תיב תאו לארשי תיב תא יתרכו 'ה םאנ

 םהה םימיה ירחא לארשי תיב תא תרכא רשא תירבה תאז יכ ,םתובא תא יתרכ

 המהו ,םיהלאל םהל יתייהו הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ 'ה• םאנ

 'ה תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו ,םעל יל ויהי

 אל םתאטחלו םנועל חלסא יכ 'ה םאנ םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ

 יתמחבו יפאב םש םיתחדה רשא תוצראה לכמ םצבקמ יננה (ב״ל םש) ,דוע רכזא

 תיהא ינאו םעל יל ויהו ,חטבל םיתבשהו הזה םוקמה לא םיתבשהו ,לודג הצקבו

 םהל בוטל םימיה לכ יתוא האריל דחא ךרדו דחא בל םהל יתתנו ,םיהלאל םהל

 .םלוע תירב םהל יתרכו .םהירחא םהינבלו

 המש הדש יכ ז״י רמאמ

 ,המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל ךתשא ירש םהרבא לא םיהלא רמאיו

 ירש תישענ הלחתב (א״ע ג״י ףד תוכרב) ל״זח ורמאו הירש ןושל אוה הרש

 םתחו םהרבא למש רחא אוה וניינעו םלועה לכל הרש תישענ ףוסבלו התמואל

 םג האשנתה הז ידי לעו םיוג ןומהל בא תויהל אשנתה הזבו שדוק תירב תוא וב

 ךלמ םהילע וריתכי רשאכ םימעה ןיב גהנמה אוה ןכו .הרש םשב ותשא ירש

 םרט םהל ודלונ רשא םינבה רשא אוה קוחהו ,הכלמל ותשא תא םג וריתכי זא
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 יתדוקפ תושעל ךיהלא ׳ה םע היהת םימת רמול הצר ,םימת היהו 'ה םשב ארקל

 לכל ׳ה םשב אורקל ליח לא ליחמ וכלי ךערזו התאש ,ךל ךל ךתוא יתיוצ רשאכ

 ויתוצמ רומשל ויכרדב תכלל ,'ה תאריו תעד ץראה ימע לכל תורוהל .םימעה

 ןמ הנוש שדח תירב ךניבו יניב יתירב הנתאו ,םלועה םויק ןעמל ויטפשמו ויקוח

 באל תייהו ךתא יתירב חנה ינא ,ןמקל ראבא רשאכ ,חנ םע 'ה תרכש תירבה

 ריזחת רשאכש אוהו ,םיוג ןומה באל בשחנ היהת התאש רמול הצר .םיונ ןומה

 ורמאו ,םהרבא ךמש היהו ,םירגה לכל בא היהת התא זא בטומל םדא ינב תא

 לע יכ ,םארבה םהרבא וליאכ םיבשחנ ויהי םירגהו םהרבאב אוה םארבהב ל״זח

 תא יתמקהו ,ךיתתנ םיוג ןומה בא רמאש אוה הזו ,םהרבא םשב רג וארקי ןכ

 ךורב שודקה ול חיטבהו ,םלוע תירבל םתרדל ךירחא ךערז ןיבו ךניבו יניב יתירב

 םירבד) בותככ .סיוג זומה באל ויהי םה םג ותירב תא ומייקי וערז רשאכש אוה

 תאז .םתרדל ךירחא ךערזו התא רמשת יתירב תא התאו ,שארל ויהת םתאו (ח״כ

 םתלמנו ,רכז לכ םכל למה ,ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב

 תירבל םכרשבב יתירב התיהו ,םכיניבו יניב תירב תואל היהו ,םכתלרע רשב תא

 רשא תירבה ןיבו חנ תא םיה־לא תרכ רשא תירבה ןיב קוליחה אוה הזו .םלוע

 תירב םימעפ עבש בותכה רכזו םיהלא ביתכ חנ תירבב יכ ,םהרבא תא 'ה תרכ

 אלש היה תירבה רקיעו ,חנ ינב תוצמ עבש ןתנו הטמלו דסחמ ןיפנא ריעז אוהו

 לכ דוע ,המדאה תא דוע ללקל ףסא אל (׳ח תישארב) בותככ ץראה תא תחשי

 תירבה תוא ןתנו .ותבשי אל הלילו םויו ףרחו ץיקו םחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי

 אוהו .ץראה ןיבו יניב תירב תואל היהו ןנעב יתתנ יתשק תא םש בותככ ןנעב

 הארנ ןנעה תשקבו .םלוע תירב רכזל היתיארו ןנעב תשקה התיהו ,םלועה רמח

 םלוע בותככ ,םלועה- ןינב דומע םהש תוריפס עבש םיראות עבשה םהו ןינווג עבש

 םלועה ףוג רמח אוהו ןנעב תירבה תוא ןתנ ןכ לע ,העבש הידומע הבצח הנבי רסה

 ןיפנא ךירא אוהו תירב םימעפ עשתו 'ה םש בותכה רכז םהרבא תירב לצא לבא

 יעישת אוהש דוסיב אוה םהרבא לש תירב תואו תוריפס עשת הטמלו המכחמ

 רפסמ אוה תמאו העשת רפסמ אוה תירב) תמא תירב תוא וב םתחו ,תוריפסל

 ןיא תמאב יכ העשת רפסמ הלעי םלועל העשת לופכת רשאכש עודיכ ,העשת

 לש רוסיב אוה ךורב שודקה ןתנש תמא תוא תירב אוהו (העשתמ רתוי רפסמב

 תא ןתנו ,םכרשבב יתירב התיהיו ,םכיניבו יניב תואל היהו רמאו וערזו םהרבא

 דיתעלש היה םהרבא תירב רקיעו ,ייח ךימדבו שפנה אוה םדה יכ ,שפנב תואה

 אוה חזו ,תמוי ואטחב שיאו ומצעב עשרה ןמ אטחה ערפי אוה ךורב שודקה

 ,הימעמ איהה שפנה התרכנו ותלרע רשב תא לומי אל רשא רכז לרעו ,רמא רשא

 תו־שעמ ךל הלילה םהרבא רמא הרומעו םודס תוכפהמב ןכ לע יכ ,רפה יתירב תא

 ץראה לכ טפשה ךל הלילח ,עשרכ קידצכ היהו ,עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ

 רוכזיו בותכו ,םיעשר ויה םלוכ הרמעו םדס ישנאש עודיכו ,טפשמ השעי אל
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 לג רמאו אוה ךורב שודקה ינפל םולשהו ילע ךלמה דוד ןנהתה קדצבו ,הלילו

 תעדל ונתא וינפ ראי וננחי טיהלא ,הב אלכד ךיתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע

 וניהלא 'הל תורתמנה רומאכ ,השמ תרות רפסב םיזונגה תואלפנה תודוסה

 לכב ריאי השמ תרות רואו ,רוא הארנ ךרואב יכ ,םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו

 שי םלועהש דוסה הז יתעדלו ,םימלועל דיתעל םדאה ןבל ריהזי דעו רודו רוד

 םימת ,ם״ימת ה״יהו ינפל ךלהתה יידש לא ינא ,בותכה ונל הלג רועישו לובג ול

 הלוע ה״יהו ,דוס ןיא אוהו רתכבש םימלענה השלשו תוריפס רשע אוהו ג״י הלוע

 םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו ,תוכלמב רתכה תוטשפתהב ה״יוה םש אוה ו״כ

 שודקה ךטעתנש דמלמ רזעילא יבר רמאש אוה הזו ,דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה

 ןכ לע יכ יד םהל רמאש דע ןיכלוהו ןיחתומ ויהו המלשכ שרפו רואב אוה ךורב

 ינפל ךלהתה ידש לא ינא דוס אוה הזו ,ודמעו יד םימשל רמאש ידש ומש ארקנ

 .םימת היהו

 םימת היהו ינפל ךלהתה ז״פ רמאמ

 ינא ,ידש לא ינא ,םימת היהו ינפל ךלהתה ידש לא ינא ראבלו רמול שי דועו

 ןבירחמו תומלוע יתארב ןבירחמו תומלוע יתארב הזה םלוע ארבנש םדוק ,לוכי לכ

 ל״זח ורמאו ,יד םלועל יתרמא הזה הישעה םלוע תא יתארב רשאכו ,ומייקתנ אלו

 בטומ הרותה תא ולבקי םא רמאו תישארב השעמ םע אוה ךורב שודקה הנתה

 םלועה לכ לע איה הרותה תלבק ןינעו ,והבו והתל םלועה תא רוזחא ואל םאו

 רדסב טיהלא הוצ רשא םיקוחה תא ורמשי האולמו םלועה לכש אוהו ,האולמו

 םורמ ידע םילפש היבגהל ,הלעמ הלעמ האולמו םלועה תוחתפתה ןעמל םלועה

 תורוד הרשעבו ,והבו והתל םלועה תא ריזחא ואל םאו האולמו םלועה לכל בוטל

 יכ ואטח םישנאה דבלב אלו 'חל םיאטחו םיער םישנא ויה חנ דע ןושארה םדאמ

 חנהו ץראה תא טיהלא אריו ,ץראה תחשתו בותככ ,ואטח האולמו ץראה לכ םא

 לש םיחפט השלש ל״זח ורמאו ,ץראה תא םתיחשמ יננהו םיהלא רמאיו ,התחשנ

 ראשיו .ץראה לכ לע םימ לובמ םיהלא איביו ,ושטשטנו והומנ השירחמה קמוע

 םה םג לבא ,ןנעב תירבה תוא םשיו םתא ותירב תא םיהלא םקיו ,וינבו חנ ךא

 אל םהרבא דעו חנמ תורוד הרשעהו ,םש ונל ושענו הלענ ורמאיו 'ה יכרדמ ורס

 שודקה ךא ,לובמה רודכ שנעהל טיואר ויהו םימדוקה תורוד הרשעמ םיבוט ויה

 תירב תרכ רבכו .היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תומב ץפחי אל אוה ךורב

 ,ץראה לכ לע הגלפהה רוד תא ׳ה ץפיו ןכל ,ץראה לע לובמ דוע איבי אלש חנ םע

 ,הז ןינעב םדוק יתבתכש המ האר התע תעל םלועה םויק ןעמל ןוקיתה היה הזו

 םריזחהל ויאיבנו ויכאלמ םעו םע לכל חלשיש היה אוה ךורב שודקה תנווכו

 רמאש אוה ינא ידש לא ינא םרבאל אוה ךורב שודקה רמאש אוה הזו ,בטומל

 ,ץראה יכ ינפ לע םתוא יתרזפ הגלפהה רוד ואטח רשאכו ודמעו יד םימשל

 ינפל ךלהתה ,'ה םשב ארקתו םהילא ךלת התאש אוה ינוצר תעכו ,ינפל ךלהתה
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 הנממו קלחל ןיא רשא הדוקנה אוה המכח םימש ןנוכ הנובתבו ץרא דסי המכחב

 ,םימש ןנוכ הנובתבו ^,ללכ עדייתא אל הדוקנ איהה רתב ,םלועה רמה הנבנ

 ןנוכתנ הנובתב רמול חצר ,םימש ןנוכתנ הזבו ,רבד ךותמ רבד ןיבמה אוה הנובת

 רחא םא יכ ,רמחה ארבנש רחא גשומ םוקמ תגשהש אוה וניינע ראבלו ,םלועה ללח

 ךל ןיא ל״זח ורמא רשאכ םוקמ אלממ רמחהו םוקמ שיש גשומ זא רמחה ארבנש

 שיש םיגישמ ונחנא זא ,םיימשג םירבד ינש הארנ רשאכ יכ ,םוקמ ול ןיאש רבד

 ומצעב רמההש גישנ זאו ינש םשג רבדל דחא םשג רבד ןיב (סייפס) קיר םוקמ

 קיר םוקמ שיש הגשה ונל שי םגו ןבומ הזמו ,םוקמ אלממ אוהו םוקמב אצמנ

 רמחה םע אצמנו הבשחמב תושיב אצמנ תוקירו םוקמ תגשה תמאב לבא .םלועב

 היהש רבד לכו ,םלועב אצמנה םשג רבד לכ םע לובגו רועישב וויטקעשזדבוס

 .אצי ולכ ללכה לע דמלל אלא אצי ומצע לע דמלל אל דמלל ללכה ןמ אציו ללכב

 ,רועישו לובג ןכ םג ול שי םלועה ללח אלממה רעהטעה אוהו ןושארה רמחש אוהו

 ורמאש המוק רועיש אוהו ,רועישו לובג ול שי ןכ םג רעהטעה םוקמ םלועה ללחו

 םוהתב םיבבוסו םיכלוהה םימשה תואבצ אוהו ,ןימלע יפלא תובבר אוברהו ,ל״זח

 תצורמ ןובשח יפל רוא תנש) רוא ןינש יפלא תובבר אוברל םיקחרמב םימשה

 רעהטעב םיאצמנ םהה םימשה אבצ לכו (עדנוקעסל לימ 186,000 אוה רואה

 המ לכ רזעילא יבר רמא רשאכ םימשה אבצ לכ הנבנ ונממש ןושארה רמחה אוה

 םלוע הז ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצויה רהנה אוהו .םימשה ןמ ארבנ םימשבש

 ,רפע ,םימ ,חור ,שא תודוסי העבראה םה ,םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ,רמחה

 אוה ןכו ,לובג ול שי ןושארה רמח םע אלמה םוקמהו לובג ול שי ןושארה רמחו

 אל אתלגלוגסו לגלגס (םירישה ריש שרח רהז) יסוי יבר רמאו תמאה ימכח תעד

 הדוקנ ,םלועה לש ומוקמ יהיא הדוקנ איההו עצמאב הדוקנ דח וגמ אלא יקתממ

 איהה וגמו הבשחמב תאצמנו קלחל ןיא רשא ירטעמאעג הדוקנ אוהו המכח איה

 רמא רשא אוהו ,רועישו לובגב םלועה םוקמו םלועה רמח השענו הטשפתנ הדוקנ

 ,אצמת ןיאמ המכחה (בויא) רמאנו הנובתב םימש ןנוכ ץרא רסי המכחב 'ה בותכה

 רבד דמולה אוה הניב) הניבב םיגישמ ונא םוקמה תושיש םושמ ,הנייב םוקמ הזיאו

 אל ןייטשנייא ראססעפארפ תטש ןכ לע ,(עודיכ הבשחמ אוה הניבו רבד ךותמ

 ומוקמ אוה ,אוה ךורב םוקמה ךורב ל״זח ורמא רבכו יתחכוה רשאכ אוה השדח

 ילב ךוס ןיא אוה אוה ךורב שודקהש םושמ אוהו ,ומוקמ םלועה ןיאו םלועה לש

 ןמזב שדוחמ אוה םלועהו .םוקמ אלו ןמז אל ול סחייל ךייש ןיאו תילכתו תישאר

 תא ונל הלג הרותהו ,לארשי ומעל הרות ןתנש אוה ךורב םוקמה ךורב ,לובגו

 ארוקהו ,הרותב בותכה םוקמו ןמז ןינע רבד לע תעדל יתארה רשאכ הזה דוסה

 אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו .אציו השרפ ביטיה רואיב ירמאמב ןמקל אצמי

 הב ךפהו הב ךפה .עדתו םש האר יתא םוקמ הנה בותכה לע ירואיבו .שמשה

 םמוי הגהי ותרותבו וצפח 'ח תרותב רשא שיאה ירשאו ,ל״זח ורמא הב אלכד
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 אוה) י״נ״א בותכה רמאש אוה הזו ,רועישו לובג ול שי םימשה םור אוהו םלועה

 לש ומוקמ אוה ףוס ןיא רתכה אוה ינא ,יד םימשל רמאש ידעי לא אוה- (ן״י״א

 ורמאו ,םלועה ססבתנ יכנאמש ל״זח רמאמ אוהו םלועה ססבתנ ונממו ,םלועה

 שורקה לש ושובל רואמ וארבנ םוקמ הזיאמ םימש ׳ג קרפ רזעילא יבר יקרפב ל״זח

 לע יד םהל רמאש דע ןיכלוהו ןיחתומ ויהו המלשכ שרפו הנממ חקל *אוה ךורב

 ינפל ךלהתה בותכה רמאש אוהו .ודמעו יד םימשל רמאש ידש ומש ארקנ ןכ

 ךורב שורקה וב ףטעתנש ףוס ןיא רתכה רוא אוהש ינא רמול הצר .םימת היהו

 לע הרומה ה״יוה םש אוה- ,היהו ,יד םהל רמאש דע ןיכלוהו ןיחתומ ויה אוה

 ורמאש המוק רועיש אוהו .רועישו לובגב רמול הצר םימת היהי םלועה לכ תיוה

 הטשה יתארק ריבכ אל הז ,םלועה ללח השענו ומצע תא לוכיבכ םצמצש ל״זח

 תורבסבו קיטאמעטאמ תמכחבו ןילרעבמ ןייטשנייא ראססעפארפ לש השדחה

 וכלהמו ותכלב בוסי רואה רשא תעדל הארהו םינכותה ןובשח דוסי סרה תורעשהו

 לובג שיש תעדל ןכ םג הארהו ,םימשה אבצל רשא ךשומה הכ ינפמ תוימימקע

 םג רואה רבד לעו ןאישנעמיד טראפ יעיבר חטש תדמ שישו■ םלועה ללחל רועישו

 האעיבר הרמ רבד לע העט םג ,רואה ןכשמ םוקמ עדי אל עדמה ימכח לככ אוה

 סנאישנעמיד ןאנ םלוע אוהו הדמ םוש סחיל ךייש וניא תוליצאה םלועבש םושמ

 לובג שיש םיקרפב רזעילא יבר רמא רבכ הז רועישו לובג ול שי םלועהש ותטשו

 ח״כק ףד אשנ השרפ אבר ארדא רהז) ל״זח תעד אוה ןכו ,םלועה םוקמל רועישו

 ןיבתי אתלגלוגב ,יושירד אתלגלוגד ארווח טשפתא ןימלע יפלא האמ העברא (ב״ע

 תמדקהבו ,הדוקנה איהו .יולע ןיכמסו ןילגר יולע ןילטנד ןימלע אובר יפלא רסילת

 הלא בותכל אל ןימיתס ןייצמ לע יא ,הלא יאמ רזעלא ןועמש יבר רמא ,רהזה

 ,אמי ףכ לע אניוהד דה אמוי רב אילגתא אל אד אזר אלא ,והייא איילגתא אהד

 ןוהוליחו אימש ןילא היל אנימא ,הלא ארב ימ תעדי יבר יל רמאו והילא אתאו

 הלמ יבר היל רמא .והב אלכתסאל שנ רבל היל תיאד אוה ךירב אשדוקד אדבוע

 אתעשב ,אוה אדו ,היאלע אתבותמב ילגו ,אוה ךירכ אשדוק ימק הוה אמיתס

 יוהמל קילס אדו אדח הדוקנ אשירב דבע איילגתאל אעב ןימיתס לכד אמיתסד

 ,אמיתס אשידק אניצוב וג ףילגאו זיפילג לכ הב קקח ןירויצ לכ הב רייצ ,הבשחמ

 ירקאו הבשחמ וגמ קפנד אקימע אניינב ןישידק שדק האמיתס ארויצ דחד ופילג

 קלחל ןיא רשא ירטעמאעג הדוקנה אוהו ,אמויק אלו אמויק ,אנינבל אתוריש ימ

 תישארב השרפ רהז) ל״זח ורמא דועו אמייק אלו אמייק איהו היבשחמב אצמנו

 אתונדרקד אניצוב האלע וריהטב יפולג ףילג אכלמד אתנמרוה שירב (ב״ע ו״ט ףד

 עקב ,ףוס ןיאד אזרד ןימיתס וג םיתס ,ףוס ןיאד אשירמ ומיתסד םיתס וג קיפנו

 הדוקנ ריהנ היתועיקבד וקחד וגמד דע ,ללכ עדייתא אל היליד אריוא ,עקב אלו

 אוה ןיפילגה ןינע ראבלו ,ללכ ערייתא אל הדוקנ איהה רתב ,האלע אמיתס ארח

 בותכה רמאש אוה הזו ,םיארבנל םוקמ רעישש הנוילעה הבשחמה לש םירועיש
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 אבל הצור וניא םרבאש הרש התאר רשאכו ,שגלפל ול היהתו השאל התוא הקיש

 התא ןתתו התחפש תירצמה׳ רגה תא םרבא תשא ירש חקתו ,ןיאושנ יתלב רגה לא

 השאל ול רגה היהתש הזל םג ירש המיכסהש עמשמבו ,השאל ול השיא םרבאל

 םינבהו תוריחל התוא האיצוה אל יכ התחפש היהת ךכ רחא םגש יאנתב לבא

 התיה רגהש לע הרמא איהו ,םידבעל הל םיבשחנ ויהי השא םרבאמ דילות רשא

 חקי רא םא ןידה אוה ןכ הררחשל לוכי לעבה ןיאש הלש גולמ יסכנמ התחפש

 אביו .השאל ול השיא םרבאל התוא ןתתו הזל םג ירש המיכסה ןכל השאל התוא

 יממה םרבא לא ירש רמאתו ,היניעב התרבג לקתו התרה יכ ארתו ,רהתו רגה לא

 ,השאל ךילא התוא תתל יתחרכוהו ןיאושנ יתלב הילא אבל תיצר אל יכ ךילע

 ךיניבו יניב 'ה טפשי ,היניעב לקאו התרה יכ ארתו ךקיחב יתחפש יתתנ יכנא הנה

 םא ךתחפש איה ןיידע ,ךדיב ךתחפש הנח ,ירש לא םרבא רמאיו .קדצה ימ תא

 ןיידע לבא םידבעל םינבה ויהי אלש התיה ןיאושנב יתנווכ ,השאל התוא יתחקל ףא

 ךאלמ הל רמאיו .הינפמ חרבתו ירש הנעתו ,ךיניעב בוטה הל ישע ,ךתחפש איה

 איצוה אל םרבאו ךתוא הררחש אלו ךתרבג איה ןיידע יכ ךתרבג לא יבוש 'ה

 לע ךתרבג ירש לש גולמ יסכנמ התאו השאל ול ךתוא חקלש הזב תוריחל ךתוא

 םדא ארפ היהי אוהו ןב תדליו הרה ךנה ,הידי תחת ינעתהו ךתרבג לא יבוש ןכ

 דילותש היה אוה ךורב שודקה תנווכו .ןכשי ויחא לכ ינפ לעו וב לכ דיו לכב ודי

 לאעמשי ינב רשא עודי הזו ,תובוט תודמ ונממ דומליו םרבא תיבב הנב תא

 םרבא ארקיו ןב םרבאל רגה דלתו .הזה םויה דע וניבא םהרבאכ המה חרוא יסינכמ

 תא רגה תדלב םינש ששו הנש םינמש ןב םרבאו ,לאעמשי רגה הדלי רשא ונב םש

 השודקב היה אל לאעמשי לש ותדילו ותרוהש ונדמלל בותכה אבו ,םרבאל לאעמשי

 שודקה םיקה אלו ,ורשבב תירבה תוא ןתנו םרבא למ םרט דלונ אוהש םושמ

 ךל ארקי קחציב יכ בותככ קחציב סא יכ לאעמשי םע םרבא תירב תא אוה ךורב

 םרבא םש לע וארקנ אל לאעמשי ינבו םלוע תירבל ותא יתירב תא יתמקהו ,ערז

 ורמאו םיערופ םניא לאעמשי ינב לבא למ אוהש חא םאו לאעמשי םש לע םא יכ

 .םהרבא ערזמ אוהש תמא תוא אל אוהח תואהו למ אל וליאכ ערפ אלו למ ל״זח

 ולמי ןכ םג לאעמשי ינבמ אל םה רשא םלועה חרזמב םירגה םיוגה ימעמ םיברו

 םירגה םישנאה ןיב הלרעב קבדנה הנוגמ תאלוח דגנכ הנקת הזש םושמ רכז לכ

 תמא תוא וניא אוה הלימה תוא ןכ לע ,םיערופ םניא ןכ םג םהו םימחה תוצראב

 אלו לארשיב קלח םהל ןיאו ,םיערופ אלו םילוטנ םה רשאב םהרבא לש וערזמ אוהש

 .םלוע תשוריל וערזלו ול םרבאל םיהלא ןתנ רשא לארשי ץראב

 ידש לא ינא ו״ט רמאמ
 ינא וילא רמאיו םרבא לא 'ה אריו םינש עשתו הנש םיעשת ןב םרבא יהיו

 אלכד הב ךפהו הב ךפה םיקרפב ל״זח ורמאו ,םימת היהו ינפל ךלהתה ידש לא

 ללחש ,דוסח תא ונל הלגו ונעימשהל הזה בותכה אבו ויאריל 'ה דוס רמאנו .הב
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 הננתא ךל יכ ,ןירב ץראה תא ושריי םמצע תוכזב וכזי אצי םא האו ץר אצי ובושי

 ינב ובציי רועו ךתוכזב ץראה תא ושריי המהו התשרצי תאזה ץראה תא ךצי תתצי

 ,האלמתנ אל םתאסו ירמאה ץוע םלש אל ןיידע יכ ,ןורחאה תולגב הלוגב לארשי

 ולבסיו םיוגה ןיב וראשיו לארשי ינבל השקו ךורא רתוי היהי ןורחאה תולגהו

 רורו .לא ירמא ורמהש לארשי ינב םה ירמאה ןוע ןבלתיו ךכדזיש דע תובר תורצ

 תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב ,הנה ובושי יעיבר

 םתמדא לע המבל ובשי םא יכ הלוגב וערז דוע וכלי אל יכ ול חיטבהו תאזה ץראה

 תאו ,יזינקה תאו ,יניקה תא תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ ,םלוע דע

 תאו .ינענכה תאו ,ירמאה תאו ,םיאפרה תאו ,יזירפה תאו ,יתחה תאו ,ינמדקה

 ןתנ הלאה ןיממע הרשע קש ץראה לכש ונדמלל בותכה■ אבו ,יסוביה תאו ישגרגה

 םימיה תירחאב שיא אצמי םאו ,םלוע תשורי וערזלו םרבאל אוה ךורב שורקה

 הדוגא ינפל ותנעט עיציו אובי ,ויתובאמ השוריב אוה ולש ץראהש ןועטיש

 ןיטמע הרשעה לש ערזמ אוהש ןיסחויה רפס ומע איביו ,אוהה םויב םימעה

 ,ץראה לעמ ודבא רבכו ןיממעה ןתוא לכ ומת ופס רבכ יכ עודי הזו ,רפסב םירכזנה

 וב םתחו םהרבא םע תירב אוה ךורב שודקה תרכש ,לארשי םע םע היהי ןכ אל

 ערזמ םה רשא ועריו וריכי ץראה ימע לכו ,תורוד רודל שדק תירב תוא וערזבו

 םנש לאעמשי ךאו ,םלוע תשוריל ץראה תא אוה ךוב שודקה ןתנ םהלו םהרבא

 .ןמקל ראבא רשאכ ץראה תא שריי אל םהרבא לש ערזמ אוהו לוהמ אוה

 וירחא ךערז ןיבו יניב יתירב תא יתמקהו תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב

 .רירב תוא םתח םרשבבו םצרא לא לארשי ינב ובושי רשאכו םלוע תירב םתרדל

 .ץראה תא ושריי קדצבו םהרבא ערזמ םה רשא לבת יבשוי לכ ועדיו וריכי שרק

 םדבא תשא ירשו ד״י רמאמ

 אב בותכה ,רגה המשו תירצמ החפש הלו ול הדלי אל םרבא תשא ירשו

 והיה איהש ,אגרד תוחנ ,רתיה איהש ומא דצמ לאעמשי לש וסוחי ונעימשהל

 אוקהל םיואר ויהי אל הנטב ירפו לפשה בצמב םידמועה םח תונבמ תירצמ החפש

 יתחפש לא אנ אב ,תדלמ 'ה ינרצע אנ הנה םרבא לא ירש רמאתו ,שודק םעל

 הניא השאה ,רשאל שיאמ הבהא בורמש עבטה ימכח ורמאו ,הנממ הנבא ילוא

 לא ירש רמאתו ,הדלוהה ענמת השאו שיא ןיבש הבהא בור רמול הצר תדלומ

 אלא ךל ןיאו יתוא בהאת התאש םושמ אוהו ,תדלמ 'ה ינרצע אנ הנה םרבא

 ,הנממ הנבא ילוא יתחפש לא אנ אב ,תדלמ 'הי ינרצע הז ידי לעו תחא השא

 היהי הזו ,הנממ הנבא ילוא ,ךעבט ררקתתו יתחפש לא אובת רשאכ רמול הצר

 ,רשאל התחפש תא םרבא חקיש התצר אל ירשש עמשמו .דילוא ינא םגש הפורת

 יכ ,םידבעל םיבשחנ ויהי הל ודלוי רשא םינבהש היה הנוצרו שגלפל ול היהתש

 אל םרבאש עמשמבו ןיאושנ יתלב ,יתחפש לא אנ אב םרבא לא ירש הרמא ןכ

 ןפואב לבא ירש לוקל םרבא עמשיו ,ןיאושנ יתלב רגה לא אבל ירש תצעל םיכסה
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 תא חילצת אלו ,הלפאו ךשח היחיש ץוחמ הביבסה דצמ ןורסחו רוע אוהש ומצע

 ,םזיוועשלאב ,םזינומאק ,םזיכראנא ,םזיליהינ ,םזילאיצוס ךרדב ךלת םא ךיכרד

 ,לארשי יהלא ׳הב ושחכ רשא המודכו ,ןעאטאלימיסאו ,רעמראפערה ךרדב ךלת וא

 ךל ועישוי אל הלאה םיכרדהו ,המה לא יכרד אל יכ ,הלאה םהיכרדב חילצת אל

 ןמ דחא היהת ךא םא ,עישומ ןיאו םימיה לכ לוזגו קושע ךא תייהו ,הרצ תעב

 אל םא ,המש 'ה ךגהני רשא םימעה לכב הנינשלו לשמל תייהו ,הלאה תורבחה

 תא הזה ארונהו דבכנה םשה תא האריל תאזה הרותה ירבר לכ תא תושעל רמשת

 םילחו תונמאנו תולודג תוכמ ךערז תוכמ תאו ךתכמ תא ׳ה אלפהו ,ךיהלא 'ה

 דעו ץראה הצקמ םימעה לכב ׳ה ךציפהו ,םעמ יתמב םתראשנו ,םינמאנו םיער

 םש ךל ׳ה ןתנו ,ךילגר ךכל חונמ היהי אלו עיגרת אל הלאה םיוגבו ,ץראה הצק

 ,םמויו הליל תרחפו ,דגנמ ךל םיולת ךייח ויהו ,שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זגר בל

 דחפמ ,רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ,ברע ןתי ימ רמאת רקבב .ךייחב ןימאת אלו

 רפסב הבותכה תאזה הלאה לכ ,הארת רשא ךיניע הארממו רחפת רשא ךבבל

 רמה ןורחאה תולגב טרפבו םימעה ןיב תולגב םתויהב לארשי ינבל הרק הרותה

 תעל םג ,א״פרת תנש דע ד״ערת תנשמ יושכעה תעל לארשי ינב ולבס רשאו

 תואבצ 'ה ךלמה תמח הככש אל ןיידע הזה רפסה תא בתוכ יכנא רשא תאזה

 בורקב ונלאגיו הלאה תורצה לכמ ונעישויו ונילע םחרי 'ה ,לארשי ינב לעמ

 ,הלס דובכה ךלמ תואבצ 'הי ידעלבמ רחא עישומ ונל ןיא יכ ,ונימיב הרהמב

 שמשה יהיו ,הזחמב םירתבה ןיב תירבב םרבאל אוה ךורב שודקה הארהש אוה הזו

 ןיב רבע רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו היה הטלעו רקבה רוא ריאה םרט האב

 .הלאה םירזגה

 יתתנ ךערזל ג״י רמאמ

 ,תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמיאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב

 ל״זח ורמאו ,וארבנ אל ןיידעש ןויכ יתתנ ךערזל אוה ךורב שודקה רמא ךיא השקו

 וניא הז יתעדלו ,היושע איה וליאכ אוה ךורב שודקה לש ותרימא הבר תישארב

 היהיו הנה ובושי יעיבר רוד לע יאק אוהה םויב רמול יל הארנו ,תקפסמ הבושת

 תרכ אוהה םויב ,הנה ובושי יעיבר רודו ןורחאה תולגה תולככ אוהה םויב ושוריפ

 שודקה חיטבהש תירבה םויק רמג היהי אוהה םויב רמול הצר ,תירב םרבא תא 'ה
1 

 השרפב רכזנ םימעפ שלש .תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל םרבאל אוה ךורב

 ךערזלו הננתא ךל (ב .ץראה תא ןתא ךערזל (א .וערזלו םרבאל ץראה ןתיש ךל ךל

 ץראה תא יתתנ ךערזל תירבה תתירכב (ג .התשרל ץראה תא ךל תתל ,םלוע דע

 אוה ךורב שודקה חיטבהש תוילג השלש לע אוה תוחטבה הלא השלשו .תאזה

 דוע יכ דיתעל ןתא ךערזל רמא ןושארה תולג לע ,ץראה לא וערז ובושיש םרבאל

 ץראה תא ךל תתל םלוע דע ךערזלו הננתא ךל רמא ינשה תולג לעו .הלוגב וכלי

 הלוגב וכלי דוע וערז םא ךאש םרבאל אוה ךורב שודקה חיטבהו ,התשרל תאזה
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 ,הנה ובושי יעיבר רודו ,בהזו רסכ יהלא םירחא םיהלאל יתוא ורימהו אוה לא

 ץרא לא הנה ובושי יעיברה רוד תולגב ויה רשא תורוד השלשה ומתי רשא רחא

 לא רמול הצר ךיתבא לא אובת התאו אוה ךורב שודקה חיטבה רשאכ םהיתובא

 .םולשב ךיתבא ץרא

 היה הטלעו ב״י רמאמ
 אלהו ול השקו ,העקש האב שריפ ל״ז י״שר .היה הטלעו האב שמשה יהיו

 ׳רבכש אצמנ .רתיה ןאכמ רחאל ןשע רונת הנהו ,אובל שמשה יהיו ביתכ רבכ

 ,ןאצה םע האב ומכ ךלוהו וישכע השענש רבד העקשהה ךשמנש ינשמו ,העקש

 ךיא השקו .ל״ז ם״יבלמה תעד אוה ןכו ,םויב היה תירבה תתירכו הזחמה יתעדלו

 םיבכוכה ןיאו םיבכוכה הארו המימשה טבה םרבאל אוה ךורב שודקה ול רמא

 הארי הזוחהו ,קומע רובב אוהש ימל םיבכוכה וארי םויב םגש ינשמו ,םויב םיארנ

 וחרכוה עודמ יתעדי אלו ,עבטה ךרדמ הלעמל התיה וז היארו ,םויב הטבה הנקב

 רמול םיסנל וכרצוהו ,םויב היה הזחמהש רמולו העקש האב ראבל םישרפמה

 הלילבו הלילב היה הזחמהש רמול הארנ ילו ,עבטה ךרדמ הלעמל התיהי וז היארהש

 האב לחרו ומכ האבו ךלוהו אובל יתשריפ רשאכ האב שריפו ,םיבכוכה םיארנ

 רואה ריאה םרט רקובב האב שמשה יהיו ,עקשהל אלו ריאהל אובל ברקתמו ךלוה

 םימיה תירחאבש רמול אוה בותכה תנווכו .ךשוח דוע היהו היה הטלעו ופקתב

 רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו .לארשי ינבל ךשח היהי ןורחאה תולג ץק תעל

 שאה ןשבכב לארשי ינב ופרשש עפ־עד־אטואאל זמר ,הלאה םירזגה ןיב רבע

 ,ןורחאה תולגב הנש תואמ העבראה ךותב היה הזו לאנוטראפו ררפט תנידמב

 ול הארהש ,והות תובית ישאר רונת הנהו היה הטלעו בתכ ל״ז םירוטה לעבו

 תוערהו תולודגה תורצהו ךשחה אוהו והת .רתיה ץראהו ומכ והותל ןימודש תוילגה

 ןיב רבע רשא שא דיפלו ןשע רונת הנהו .ןורחאה תולג רוסל לארשי ינבל הרקיש

 רשא לארשי ינב לש הטילפה תיראש ןמ םיחדנהו םיללמואה םה הלאה םירזגה

 רשא ,א״פרת תנש דע ד״ערת תנשמ הלודגה המחלממ ןורחאה רמה תולגב ולבס

 םע לכ לש המחלמה הדשב לארשי ינבמ ולפנש דבלמ ,ץראה לכב םימעה ןיב היה

 אטילו ןעליופ עניארקוא תנידמב ריעו ריע לכב וגרהנ דוע ,םיפלא יפלאל םעו

 ודרש םשוכר תאו ופרש םהיתב תא ,רטו םישנו םישנא ןקז דעו רענמ םיפלא

 רשא םישעמ ושע םגו וסנא תולותבהו םישנה- ,םהל היה רשא לכ תא וזזבו וסמחו

 אלו 'ה יפ תא ורמ רשא לארשי ינבל הרק הז לכ ,רפסה לע בותכלמ השוב אוה

 חלס 'ה הבא אלו ,ותרות תאו 'ה תא ובזעיו .ויתוצמ תא רומשל ולוקב עומש ובא

 םירבד) בותככ הלאה תוערה תורצה לכ תא םהילע אביו םהב 'ה ףא רחיו םהל

 רפסב הבותכה הלאה לכ וב הצברו- אוהה שיאב ותאנקו 'ה ףא ןשעי זא יכ (ט״כ

 ששמי רשאכ םירהצב ששממ תייהו בבל ןוהמתבו ןורועבו ןועגשב 'ה הככי ,הזה

 דצמ ןורסח אוהו הלפאב רועכ ותעידי ןורסח היהי לופכ רמול הצר ,הלפאב רועה
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 ,ךיתובא לא אובת התאו ול חיטבהש הז המו ,ךיבא תיבמ ךל ךל םדבאל רמא אוה

 םדבא בשי םשוי ,ןויבחב רשא ארממ ינלאב בשיו אביו םרבא להאיו ביתכ דועו

 תנווכש אלא ?ונדמלל בותכה אב המו אובת התאו רמא עודמ ,דוע ךלה אלו

 תירחאב םהיתובא ץרא לא ואובי םהש םרבא לש וערז לע יאק אובת התאו בותכה

 ל״ז י״שר ,יעיבר רודב םישרפמה יכובנ ,הנה ובושי יעיבר רודו ,םולשב םימיה

 הדוהי בושחו אצ ,תאזה ץראל ובושי יעיברה רורו תורוד השלש םירצמב ויהש בתכ

 ירהו ל״ז םימכח יתפש השקהו ,היה ץראה׳ יאבמ ןורצח ןב בלכו ,ןורצחו ץרפ

 ןב בלכ ל״ז ם״יבלמה תעדלו ,היה םירצמ ידרוימ בקעי ירהש היה ישימח רוד

 לכש רמול שיו בתכו ,ישש וא ישימח רוד היהו ,ןורצח ןב בלכ וניא אוה הנופי

 רמול שי דועו ,רודל בשחנ הנש םישש לכש וא שדח רודל בשחנ הנש םישימח

 ךיא האר ,םיעבר לע תובא ןוע דקופ יב ובושי זא יעיבר רוד ירמאל היהיש תעב

 אל יכ בותכה יכ ,ודיב הלע אלו לודג קחוד יעיבר רוד ראבל למע ל״ז ם״יבלמה

 םימע אלהו ץראב רג ירמאה ךא םאה ,ןבומ אל הזמ םג הנה דע ירמאה ןוע םלש

 אל ירמאה זוע ךא יכ עמשמ ירמאה ןוע םלש אל יכ ורמאבו ,ץראב ובשי םיבר

 ושרייו ץראל ובושי זאו ירמאה ןוע ןיתמהל ךירצו םלש םימעה ראש ןוע לבא םלש

 ,ץראה תא עשוהי דכל רשא רחא ץראב וראשנ סיוגה ןמ םיבר יכ עודי הזו ,התוא

 (ג״כ םש) ביתכו ,הזה םויה דע םירפא ברקב ינענכה בשיו (ז״ט עשוהי) בותככ

 םיוגה רתיב םתקברו ובושת בוש םא יכ ,םכתא הלאה םיראשנה םיוגב אב יתלבל

 אל יכ ועדת עודי םכב םהו םהב םתנתחתהו םכתא םיראשנה הלאה

 םמשלו שקומלו חפל םכל ויהו ,םכינפלמ הלאה םיוגה תא שירוהל םכיהלא 'ה ףיסוי

 ,ץראב םיוגה וראשנ ץראל לארשי ינב אובב ןכ לע ,םכיניעב םינינצלו םכידצב

 ןיתמהל ךירצ היהו םדוק ץראה לא בושל םרבא לש וערז ולכי אל עודמ הלאשה ןכל

 ירמאה ןוע םלש אל יכ ,הנה ובושי יעיברה רוד זאו ירמאה זוע םלשוי רשא דע

 (ז״כ היעשי) ל״זח ורמא רשאכ ירמאה ןזע םלשנ אלש היה בוכיעהש עמשמ

 אלמתתש דע המואה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיאש ,הנבירת החלשב הסיאסב

 ינב אוה ירמאו ,רוד ארקנ תולג לכש אוהו יעיבר רוד רמול יל הארנ ןכל .התאס

 תעדיו ('ט םירבד) בותככ ,'ה ירמא ורמש םש לע ירמא םשב םתוא ארקו לארשי

 השק םע יכ התשרל תאזה הבוטה ץראה תא ךל ןתנ ךיהלא ׳ה ךתקדצב אל יכ

 רשא םויה ןמל רבדמב ךיהלא 'ה תא תפצקה׳ רשא תא חכשת לאו רכז ,התא ףרע

 תא ורמתו /ה םע םתייה םירממ הזה םוקמה דע םכאב דע םירצמ ץראמ תאצי

 ,ה תא (ז״כ םש) ביתכו ,םכתא יתעד םוימ ׳ה םע םתייה םירממ ,םכיהלא ׳ה יפ

 ובושי יעיבר רודו ,הלוגס םעל ול תויהל (ירמא ןושל) ךרימאה 'הו םויה תרמאה

 התאס אלמתתו ישילשה תולגב לארשי ינב לש ישילשה רוד םתי רשאכ אוהו .הנה

 םיהילא יוג רימהה והימרי איבנה רמא רשאכו ׳ה יפ תא ורמ רשא לארשי ינב לש

 אל ורמאו 'הב ושחכ רשא ירמאה ןוע םלש אל יכ ,ליעוי אלב ידובכ רימה יטעו
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 תואיגה היהת ךכ רחאו ,תונושארה תויצנ יתשה אוה עדת עודי

 .א :אוהו וערזצ ואצמי תוער השצשו ,םינושארה ןמ רתוי רמהו ךוראה ןורחאה

 ויהי םש רוגא ואוביש ץרא צכב רמוצ הצר ,םהצ אצ ץראב ךערז היהי רנ יכ

 יכ חאו רמוצ הצר ,םודבעו .ב .םהצ אצ איה איהה ץראהש םושמ םירגצ םיבשחנ

 הדשב הכצממה תא דובעצ םיחרכומ ויהי תאז צכב ץראב ובשחי םירגצ םא

 םירגצ םיבשחנ ויהיש הזמ ץוח רמוצ הצר ,םתוא ונעו .ג .ץראה יבשותכ המ־חצמה

 םישק םיונע ינימ צכב םתוא ונעי דוע ,םהצ אצ ץרא רובעב םמד תא וכפשיו

 םד תא וכפשיו וחצריו ודדשי דועו .תוער תורזנ ינימ צכב םהייח תא וררמיו

 ןיד ןיאו םהצ אצ ץראב זבצ היהי םשוכרו ,רבד אצ צע םישנו חט םירענו םינקז

 םתוא ונעו ,הכצממה ירש תמכסהב השעי דושהו חצרה יכ םדעב ןגהצ טפשמ ןיאו

 הרקיש תוצודגה תורצהו דובעשה ישוקו יונעה רמוצ הצר ,הנש תואמ עברא

 הנש תואמ עברא ןמז ךשמהב זע רתיב קזחתיו רבגתי ןורחאה תוצג םרבא צש וערזצ

 צכ םיערו םישק םיונע ינימ צכ.ב םתוא ונעיו רמה ןורחאה תוצנה הצכי םרט

 ,ןייד תיצו ןיד תיצש רמאת צאו ,ןורהאה תוצגה םות דע הנש תואמ עברא ןתוא

 ינבצ וערה רשא תוכצממה יכ אוהו ,יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו ,אוה ןכ אצ

 תאו ,תובבר אוברצ ברחב הז תא הז ותיחשיו וגרהיו םהיניב המחצמ ורגתי צארשי

 אובי רשא םינוש תאצוחו הפנמו רבדהו בערה ,תוצכצ ברחה דיב הצע אצ רשא

 רשא צע םימעה צע אובי הז צבו ,הטיצפה רתי תא וצכי תומחצמה רחא םהיצע

 אוהו ,צודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,םהיפכב סמח אצ צע צארשי ינבמ יקנ םד וכפש

 ןמ יכ ,רכש אוה שכר תויתוא ,םרכש אוהו םימעה ןיב םתויהב ושכר רשא שוכרה

 ךופשצו המחצמה הדשב תוכצממה תא דובעצ םיביוחמ צארשי ינב ויה אצ ןידה

 םירגה צכ ךרדכ סמה תא םצשצ םא יכ ,םהצ אצ ץרא הירכנ ץרא רובעב םמד תא

 םירגצ םיבשחנ ויה צארשי ינב םגו ,ץראב רחסמ םישועו םימעה ןיב םיבשויה

 ונעו םתוא ודבעש הז רובעב ןכצ ,ץראה צכ ךרדכ סמה תא ומצש המהו םכותב

 דועו המחצמה הדשב ודבע רשא הדובעה רכש םצשצ םיביוחמ םימעה ,םתוא

 אצש םתוא ונע רשא צע תשובו יופר תבש רעצ קזנ צארשי ינבצ םצשצ םיביוחמ

 ינב וצאגי רשאכ ןימיה ץקצ רמוצ הצר ,צודנ שוכרב ואצי ןכ ירחאו ןכצ ןידב

 ושכר רשא שוכרה צכו ,צודג שוכרב זא ואצי רמה תוצנה ןמ תוריחצ ואציו צארשי

 אוהו םהצש אוה קדצב תוריחצ םתאצב םהמע וחקצ רשאו םימעה ןיב םתויהב

 ץרא רובע םמד תא וכפשו המחצמה הדשב ודבע רשא הדובעה רכש אוהו ,םרכש

 וצזגו וסמח רשא תשובו תבש יופר רעצ קזנ ןימוצשת רכש ןכ םג אוהו .םהצ אצ

 אב דע תוצגב וכצהש םוימ םוקמ צכבו תע צכב צארשי ינב תא ץראה ימע וחצרו

 .תוריחצ ואציו הצואגה ץק

 ובושי יעיברה רודו א״י רמאמ
 ךורב שודקה אצה השקו .הבוט הבישב רבקת ,םוצשב ךיתבא צא אובת התאו



 161 השט תרות ירטא

 לאקזחי) ,חוכה רמח אוה לגע ,לארשי םע לש שפנו חודו רוגה רמחל זמר ,ליאו

 רמחהש הבכרמ השעמ לע יתשריפ רשאכ וינינעו ,לגלגס ומוגרתו לגעה רכ ('א

 היוהל דספהמו דספהל היוהמ הרוצ טשופו הרוצ שבול אלא דחא בצמב דמוע וניא

 ליאכ ,שפנה אוה ליא ,הזע חורו ,חורה אוה ,זע ,הלוגעכ לגלגתמו הלילח רזוחו

 המשנל זמרו ,הנויל ולשמנ לארשיש םש לע לזוגו רותו ,גורעת ישפנ ןכ גורעת

 ןיב לארשי ינב ויהיש תוילג השלש לע זמר תשלשמ לארשי לש היח הריתיו

 זעה תאו לגעה תא םתא רמול הצר ,ךותב םתא רתביו הלא לכ תא הקיו ,םימעה

 זמר התב אל רופצה תאו רמא רשאכ לזוגו רתה תא אלו ,ךותב רתב ליאה תאו

 םישורפל ,םע להקו הדעה יאישנל ,תונוש תותכל לארשי ינב ודרפתי תולגבש ול

 דועו ,רעמראפערו םיסקאדאהטראל ,םידיסחו םידגנתמל ,םייסיאו םיריזנל ,םיקודצו

 ינבלו ,השמ תד ינבל ,ןעראטאלימיסאו ןעטסינאעלעה תונוש םיתעל תונוש תותיכ

 תד אלב םע םה םינורחאהו ,םע אל לבא תדה תרבח םה םינושארה ,לארשי םע

 אריקפהבו ,אוה לא אל יכ לאל םירמואה םירפוכ םהמו ,זעטסילאנאיצאנ םיארקנה

 תותיכ דועו ןעטסינומאק ןעטסיכראנא ןעטסילאהיינ םהו ,תד יתלב םהל אחינ

 תונוש תולגהל לארשי ינב ודרפתנ הז ידי לעו .תונוש תומשב תוארקנה תונוש

 ול זמר ,ךותב םתא רתביו רמול שי דועו .דחא םעל תויהל ץימא רשק םהיניב ןיאו

 ןיב הסישמל היהי לארשי םע לש שפנהו חורהו רמחה אוהו לארשי ינב רוגש

 לארשי שפנ םא ראש ול זמר ,רתב אל רופצה תאו ,ךותב ותוא רתביו םיוגה׳

 ץנאג דריוו עשידיא סאד טסייג םאד רעבא) ,רתבי אל לארשי תמשנ לבא ,רתבי

 ישאר ,םירגפה לע ט״יעה דריו ,םירגפל ויהיו רתבי םפוג רא םא (ןעביילברעפ

 ינב םה םירגפה לע ודריש ,דמחמו ירצונה ימע םה לאעמשי ושע תובית

 םדיבאהל םירגפה תא עולבל םנוצרו םימעה ןיב הצמשל ויה רשא םיללמואה לארשי

 םהרבא תוכז רמול הצר ,םרבא םתוא בשיו ,םלועב םרכז ראשי יתלבל םדימשהלו

 יתלבל תולגב וערז תא דימשהל םהל ןתי אלו םימעה תא בישיו לארשי םע לע ןגי

 .םימיה ץקל לארשי םעמ הטלפה תיראש רתות ןעמלו ,הלכ דע ללמואה לארשי חדוי

 רוא ריאה םרטו תולגה אוהו הלילה תכשח רוסל רמול הצר ,אובל שמשה יהיו

 לע הלפנ המדרתו .ןורחאה תולגה דובעש ץקל ךומסה תעה אוהו לארשי ינבל רקובה

 בורמ וא ,הבר העיגיו למע בורמ םדאה לע לופיש הקזח הניש אוה המדרת ,םרבא

 תעל םימיה תירחאב רמול הצר .רוגה תוהכ ולטבתי זאש םישק םיוניעו תורצ

 המדרתו ,םדק ימימ אוה ךורב שודקה ול עבשנ רשא םהרבאל דסח תוכז ברקתיש

 .הלואגה ןמ םישאיתמ ויהי לארשי ינב ,רמהו ךוראה תולגה דובעש ןמ וילע הלפנ

 לע קזחתי רשא ךשחהו רמח תולגה אוהו וילע תלפנ הלודג הכשח המיא הנהו

 ךשוחה ,רואה ריאי םרט דימת אוה ןכ יכ ,ןורחאה תולגה ץקל םרבא לש וערז

 .םימעפ השלש תולגב וכלי וערזש ול זמר ,עדת עדי םדבאל רמאיו ,זע רתיב לושמי

 ישילשה תולגה היהי ךכ רחאו םימדוקה םינושארה תוילג ינשה אוה עדת עדי
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 המחלמהש יתעדי יכנא ,וצ ןגמ יכנא ,ךמע םחצהצ ופסאי םא םיוגה ןמ ארית

 בוס רבד היה ךתנווכש יתעדיו םהמ רשעתהיצ ןעמצ תישע אצ םיכצמה םע תישעש

 ךרכש ,ךל זגמ יכנא ארית לא ןכ צע ,הרצ םויב ךיחא תא עישוהצ אוהו היוצמו

 תוצמה ןמ אוהו ,סרפ צבקצ תנמ צע אצ תייה ךיחא םע דסח צמוג יכ ,דאמ הברה

 דאמ הברה ךרכש .אבה םצועצ תמייק ןרקהו הזה םצועב ןהיתוריפ צכוא םדאש

 רמוצ הצר ,ירירע ךצוה יכנאו יצ ןתת המ םרבא רמאיו ,אבה םצועבו הזה םצועב

 יכנאו רכש יצ ןתתש הזמ היהי תצעות המו ,ימצעצ רכש שקבמ יניא ימצעב יכנא

 רמאיו ,יציח םירחאצ בוזעאו ,רזעיצא קשמד אוה יתיב קשמ ןבו ירירע ךצוה

 ,ךערזצו הננתא ךצ תרמא התאו ,יתוא שרוי יתיב ןב הנהו ערז תתנ אצ יצ ןה ,םרבא

 ׳ה רבד הנהו ,יתא שרוי יתיב ןבו יצ ןיא ערזו ירירע ךצוהי יכנא ןיידע התע דעו

 םצועב ךרכש וצבקי ךערזו ,ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא םא יכ .הז ךשריי אצ ויצא

 הצוחה ותוא אצויו ,ךתוקת הדבא אצ דוע ערז ךצ ןיא ןיידע םאו ,ךממ השוריב הזה

 ,די ה י הכ וצ רמאיו .םתא רפסצ צכות סא םיבככה רפסו המימשה אנ טבה רמאיו

 בשח םרבא ,אוה ךורב שורקהיצ וצ רמוצ הצר ,הקדצ וצ הבשחיו ׳הב ןימאהו ,ךערז

 ,סרפ צבקצ תנמ צע אצ ׳ה תא דבע םרבאש םושמ ,רכשצ אצו היקדצצ ׳ה תחטבה

 הקדצצ םרבאצ בשח אוה ךורב שודקה רמוצ הצר םרבאצ וצ הבשחיו רמוצ שי דועו

 ךיתאצוה רשא 'ה ינא ויצא רמאיו .תפומו תוא יתצב ,ערז וצ ןתיש וצ ןימאהש

 ינדא רמאיו ,ךתוא ושריי ךערזו ,התשרצ תאזה ץראה תא ךצ תתצ םידשכ רואמ

 ינבצ ץראה תא ןתנ אוה ךורב שודקהש הרותב בותכש ןויכ .הנשריא יכ עדא המב

 םכתא הוצמ יכנא רשא יתוצמ צא ועמשת עמש םא היהו בותככ ,יאנת צע צארשי

 'ה חא הרחו /וכו םתרסו םכבבצ התפי ןפ םכצ ורמשה ,תעבשו תצכאו 'וכו םויה

 היהו (ןנחתאו) ביתכו ,םכצ יןתנ 'הי רשא הבטה ץראה צעמ הרהמ םתדבאו 'וכו םכב

 רשא דסחה תאו תירבה תא ךצ ךיהצא 'ה רמשו ,הצאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע

 רפסמ יתמ םתראשנו םימעב םכתא 'ה ץיפהו םש ביתכ אצ םאו .ךיתובאצ עבשנ

 ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב צכה צ״זח ורמאו ,המש םכתא 'הי גהני רשא םיוגב

 ךצ רצב םש ביתכ זה ,עדא המב רמוצ שי דועו ,הנשריא יכ עדא המב ןכ םא

 צכב ונשרדת יכ תאצמו ךיהצא ׳ה תא םשמ םתשקבו הצאה םירבדה צכ ךואצמו

 ,םש ביתכו ,םימשה ןמ ותוא ןיעייסמ רהטצ אבה ל-״זח ורמאו .ךשפנ לכבו ךבבצ

 חכשי אצו ךתיחשי אצו ךפרי אצ 'הי םוחר צא יכ וצוקב תעמשו ךיתיצא 'ה דע תבשו

 ןכ יכ תפומו תוא יצ ןת עדא המב צבא ,םהצ עבשנ רשא ךיתבא תירב תא

 אובת יתמ עדאו ץקה תא עדאו ןמיס יצ ןת ,עדא המב ,םימיה תירחאב היהי

 םא יכ הצונב יערז דוע וכצי אצ יכ עדאו ,הנשריא יכ עדאו .תייחצנה הצואגה

 .הצונב דוע וכצי אצו םוצשב םחיתובא ץרא םצרא צא םימיה תירחאב ובושי

 תשלושמ הלגע 'י רמאמ

 ,זע ,צזונו רתו ,שצשמ ליאו תשלושמ זעו תשצושמ הלנע יל החק ויצא רמאיו
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 עלב ךלמו ׳םייבצ ךלמ ,המדא ןלמ ,הדמע ךלמ ,םדס ךלמ ,םיכלמ השמחה ואציו

 השמחה תא תירבה יכלמו רמעלרדכ חצניו ,תירבה יכלמ דגנכ המחלמ ךורעל

 לכ תא וחקיו ׳הרהה וסנ םיראשנהו םירישה קמעב ולפיו וינפמ וסוניו םיכלמ

 עמשמ הזמ ,םדסב בשי אוהו ,םרבא יחא ןב ושוכר תאו טול תא וחקיו םשוכר

 להאיו ביתכ םדוק יכ .םהמע בשותל בשחנ היהו םדס ישנא םע תירב תרכ טולש

 ורמאו טילפה אביו ,יבשב טול םג ךליו םדסב בשי אוהו בותכה רמא הפו םדס רע

 ,םיאפרה רתי ןמ ראשנ גוע קר יכ המחלמה ןמ טלפש גוע הז אמוחנת שרדמ ל״זח

 דניו ,םינרק תורתשעב םיאפרה הכהשכ ויריבחו רמעלרדכ והוגרה אלש ראשנ והזו

 ,הבשנ טול יכו רמעלרדכ םע המחלמב םיוגה לכל הרק רשא לכ תא ירבעה םרבאל

 ,םרבא תירב ילעב םהו רנע יחאו לכשא יחא ירמאה ארממ ינלאב ןכש םרבא אוהו

 אבי םא ותירב ינבו רמעלרדכ דגנכ דחי דומעל םהיניב תירב היהש עמשמ חזמ

 לכשא ותירב ינבו םרבאל דיגהל אב ןויכב םיאפרה ןמ טילפהו ,םהמע םג םחלהל

 לאו רמת ןוצצחב בשיה םהיחא ירמאה לא רמעלרדכ השע רשא תא ארממו רנעו

 ינבו רמעלרדכ םע המחלמ רגתל םתוא ררועל םדסב בשיה םרבא יחא ןב טול

 תירב ילעב ארממו רנעו לכשאש עמשמבו ,םיאפרה ויחא תמקנ םהמ םקנלו ,ותירב

 רגתלמ וארי ידמאה םהיחאל רמעלרדכ השעש המ טילפהמ ועמשש חא םא םרבא

 חא םיוגה לכ עינכהל ודיב הלע רשא לודגה חוצנה תא םעמשב ודגנכ המחלמ

 קריו ויחא הבשנ יכ םרבא עמשיו ,םרבא םע היה ןכ אל ,ותלשממ תחת םיאפרה

 ילעבל ןיתמה אל חא ,ןד דע חודריו תואמ שלשו רשע הנמש ותיב ידילי ויכינח תא

 והרזעי אוה יכ םימשה יהלא 'הב חטביו ,המחלמב ותוא עישוהל ומע תכלל ותירב

 לכ תא בשיו ,הבוח דע םפדריו םכיו וידבעו אוה הליל םהילע קלחיו ,םתוא חצנל

 וחקלו םילכה לע ובשי ארממו רנע לכשאו ,בישה ושכרו ויחא טול תא םגו שוכרה

 לע בשויה קלחכו המחלמל ךלוהה קלחכ יכ ('א לאומש) בותכש ומכ ,םקלח תא

 ילע ובשיש ארממו לכשא רנעל ןתנש םהרבאמ ןכ דמלש ל״זח ורמאו .םילכה

 יכלמ ול רמא ןכו .םחצניו םיכלמה דגנכ המחלמב רגתה ומצעב םרבאו .םילכה

 לע אל םרבא השע הז לכו .ךדיב ךירצ ןגמ רשא ןוילע לא ךורבו םלש ךלמ קדצ

 ידי יתומרה רמאו ,יבשב ךלהש ויחא דעב המחלמב ושפנ רסמו סרפ לבקל תנמ

 ינא רמאת אלו ,ךל רשא לכמ חקא םאו ,לענ ךורש דו טוחמ םא ןוילע לא 'ה לא

 ןעמל םיוגה םע המחלמ רוגתל ותנווכ היה אלש םרבא עבשנו ,םרבא תא יתרשעה

 ושפנ ליצהלו ויביוא דימ ויחא תא עישוהל היה ותנווכ םא יכ ,םהמ רשעתיש

 םיכלמהש אריתמ היה יכ םיוגה יניעל ומצע תא קידצהל הצר םרבאו .יבשמ

 ארית לא הזחמב םרבא לא םיהלא רמא ןכ לע יכ ,תינש ומע םחלהל ופסאתי

 .ךל ןגמ יכנא םרבא

 הזחמב םרבא לא 'ה רבד היה 'מ רמאמ

 לא .םרבא ארית לא .רמאל הזחמב םרבא לא 'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא
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 ל״זח ורמאו .םדקמ טול עסיו ןדריה רככ לכ תא טול ול רחביו ,ילעמ אנ דרפה

 .ויהלאב אלו םרבאב אל ישפא יא רמא ,םלוע לש ונומדקמ ומצע עיסה שרדמב

 ירעב בשי טולו /ה יכרדב ךלהו ןענכ ץראב בשי םרבא ,ויחא לעמ שיא ודרפיו

 ,ונכשל יואו עשרל יוא .׳הל םיאטחו םיער םודס ישנאו ,םודס דע להאיו רככה

 רמאש אוה הזו םהישעממ ודמליו םיוגב וברעתיו העינו ונימ תא ןימ אצמ

 ןמ ךיניע אש ,ומעמ טול דרפה ירחא םרבא לא רמא 'הו ,םודס דע להאיו בותכה

 האר התא רשא ץראה לכ תא יכ ,המיו המדקו הבגנו הנפצ םש התא רשא םוקמה

 היה טולו םרבא לא ׳ה הארנ רשאכ הנושארה םעפב .םלוע דע ךערזלו הננתא ךל

 תתל אוה ךורב שודקה הצר אלש םושמ תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמא ,ומע

 ,'ה םשב ארקל םרבא תא ךלה אוה םג יכ טול תא רטנקל אלו םיעשרל הפ ןוחתפ

 םרבאל רמא רשא םיהלא תחטבה לא טול דיפקה אלו ערז םרבאל היה אל ןיידעו

 ךערזלו הננתא ךל םרבא לא 'ה רמא ומעמ טול דרפה ירחא לבא .הננתא ךערזל

 ביבסמ תכלה ןאכ דע ,הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק ,םלוע דע

 הננתא ךל יכ .ץראה לכב תועסמה םילשת הזבו .ץראב ךלהתה םוק התעו ץראהל

 ארקת םשו הצרתש םוקמ לכב התיבשב התוא תונקלו ץראב בשיל התא לכותו

 חבזמ' םש ןביו ,ןורבחב רשא ארממ ינולאב אביו םרבא להאיו ,השע ןכו .'ה םשב

 .'ה םשב ארק םשו ,'הל

 לפרמא ימיב יהיו ׳ח רמאמ

 ינב הגלפהה רוד תעב יכ ונעימשהל בותכה אב ,רענש ךלמ לפרמא ימיב יהיו

 ותלשממ תחת חנ ינב לכ עינכהל הצר דורמנו ,רענשב ולשמ םשארב רורמבו■ םח

 םש וצופיו וירובגו וירש לכ ולכו ומת הגלפהה רוד רחאו ,רשיה רפסב בותככ

 תוכלממ העברא ודחאתה איהה תעבו .לפרמא ומש תא וארקיו וב וררמיו וילעמ

 ,םרי תחת םיוגה לכ תא עינכהלו תחא הלשממל תויהל תפיו םח םשמ חנ ינבמ

 ינבמ רסלא ךלמ ךוירא ,םח ינבמ שוכ ןב דורמנ אוה רענש ךלמ לפרמא ימיב יהיו

 ארקנ היהש ןושארה םכלמ םש לע סנאירא תעכ םיארקנ עודיכ תפי ינבו תפר

 ךלמ לש םש אוהו לעבאנ ,אירא טירקסנאס ,טסריפ סוילוי תעד יפלו ,ךוירא

 ,םיוג ךלמ לעדתו ,םש ינבמ אוה םליע ךלמ רמעלרדכ ,רסלא ךלמ ךוירא רושא

 המכמ המש וצבקתנש םש לע םיוג ומשש שי םוקמ הבר שרדמב ל״זח ורמאו

 העבראהו ,לעדת ומשו םהילע שיא וכילמהו (סטייטס דעטיינוי) תומוקמו תומוא

 תחת םיוגה לכ עינכהלו תחא הלשממל תויהל םהיניב תירב ותרכ הלאה םיכלמ

 םליע ךלמ רמעלרדכ םא יכ הכלממהל שארה םח ינבמ דורמנ היה אלו ,םתלשממ

 עבראבו ,ודרמ הנש הרשע שלשו הנש הרשע םיתש ותוא ודבע םיוגהי לכו ,םש ינבמ

 ודרמ רשא םיוגה תא עינכהל ותא ותירב ילעב םיכלמהו רמעלרדכ אב הנש הרשע

 יקלמעה תאו ירחה תאו םימיאה תאו םיזוזה תאו םיקנעה םה םיאפר תא וכיו ,וב

 ,הדמעו םדס לובג לא ואב רשאכ יהיו ,םתוא וחצניו רמת ןוצצחב בשיה ירמאה תאו
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 ןכ אצי ,קחרת רקש רבדמ ביתכו רקש הזש רמאת צאו תא יתוחא אנ ירמא

 ,תוחאצ יצו תבכ יבאצ בושחתו םינבכ ןה ירה םינב ינבו יחא תב תא יכ ,אוה

 ,יתוחא תא םגו ,ויחא הבשנ יכ עמשיו ,ונחנא םיחא רמאו ,חא ארק טוצצ ןכו

 םייקמ וציאכ תחא שפנ םייקמהו ,תוממ ישפנ ציצת יכ הוצמצ ךצ בשחי הז םגו

 ,תנכס ןמ צצנאש תמרוג היהת תאש רמוצ הצר ךרובעב יצ בטיי ןעמצ .םצועה צכ

 ישפנ התיחו ,הרצ תעב יצע ונגיש יצ ןיא תובא תוכזו אטח שיא יכנא יכ ,תומ

 .היה ןכו ,היחאו תומא אצ ךתוכזבו תקדצ התא יכ ךתוכזב רמוצ הצר ךצצגב

 ואריו דאמ איה הפי יכ תשאה תא םירצמה ואריו המירצמ םרבא אובכ יהיו

 תא 'ה עגניו ,הערפ תיב השאה הקתו הערפ צא התא וצצהיו הערפ ירש התא

 הערפצ הרק רשא תאו םרבא תשא ירש רבד צע ותיב תאו םיצודג םיעגנ הערפ

 ורמאו םערז רובעב םירצמצו הערפצ הרק ןכ םרבא תשא ירש רבד צע םירצמצו

 םיצודג םיעגנ ותיב צעו הערפ צע אוה ךורב שודקה איבהו (רזעיצא יבר יקרפ) צ״זח

 תא 'ה עגניו רמאנש םיצודג םיעגנב םירצמ תא תוכהצ דיתע אוה ןכש עידוהצ

 ךצו חק ךתשא הנה התעו 'וכו רמאיו םרבאצ הערפ ארקיו ,םיצודג םיעגנ הערפ

 ינפמ םירצמב רוגצ םרבא תא חינה אצו ,וצ רשא צכ תאו ותשא תאו ותא וחצשיו

 ךצ וצ רמאש ויתוצמ רומשיה תוארצ םיהצא אב ותוסנצ יכ םרבא עדי זאו ,בערה

 הבגנה ומע טוצו וצ רשא צכו ותשאו אוה םירצממ םרבא צעיו ,ךארא רשא ץרא צא

 הבגנה עוסנו ךוצה םדוק בותככ הבגנה הנושארב עסנ רשא ךרדה צא רמוצ הצר

 •"הזו ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו ,םיצשורי צא אובצ וכרד תרטמ םיצשהצ

 רשאכ וערז ןכו ,תורישעב ךכרבאו אוה ךורב שודקה וצ חיטבהש המ םייקתנו

 .צודג שוכרב ואציו בותכ םירצממ ואצי

 םש היה רשא םוקמה דע צא תיב דעו בגנמ ץראה ביבס ביבס ויעסמצ ךציו

 הנושארב םש השע רשא חבזמה םוקמ צא ,יעה ןיבו צא תיב ןיב הצחתב הצהא

 .ןענכ ץראצ ביבסמ םרבא תועסמ םצשנ הזבו .'ה םשב םרבא םש ארקיו

 טוצצ םגו רמוצ הצר ,םיצהאו רקבו ןאצ היה םרבא תא ךצוהה טוצצ םגו

 תורישעב ךרבתנ םרבא צש ותוכזב אוה םג ,'ה םשב ארקצ ויעסמב םרבא תא ךצהש

 יתשריפש ומכ םרבא תא ךצוהה םא יכ ,'ה םשב ארק אצ ומצעב אוה ףא םא

 ותנומאב דמע אצש רמוצ הצר ,חנ ךצהתה םיהצאה תא ,םיהצאה תא ךונח ךצהתיו

 צש ותוכזב ךרבתנ תאז צכבו ,ןימאה אצו ןימאה הנמא ינטקמ היה אוהו המיצש

 ןורושי ןמשיו ,'ה יכרדמ רס םיצהאו רקבו ןאצ וצ יהיו חיצצה רשאכ טוצו ,םרבא

 יתישע ידי הכב יכ ורמאי וחיצצי רשאכ םיצכסה םישנאה ךרד אוה ןכ יכ .טעביו

 םרבא הנקמ יער ןיב ביר יהיו ,םרבא םע טוצ ,וידחי תבשצ וצכי אצו ,הצא צכ

 םיערמ ויה טוצ צש יערו ,ץראב בשי זא יזירפהו ינענכהו ,טוצ הנקמ יער ןיבו

 .םהיניב וביריו ,םרבא יער צע םג דשחה צפנו יזירפהו ינענכה תודשב םתמהב

 ,ונחנא םיחא םישנא יכ ךניבו יניב הבירמ יהת אנ צא טוצ צא םרכא רמאיו
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 וכלי םהו ה^יוגס םעל ול תויהל וירחא וערזבו םהרבאב רחב אוה ךורב שודקהו

 הכ דע ירואיבבו ,ןמקל הזמ רבדא דועו /ה םשב םימעה לכל ארקל ליח לא ליחמ

 ,ךל ךל השרפל ירואיב תלחתהב יתלאשש בותכה יקויד רשע השלשה ובשיתנ

 .אוה ןכ יכ אצמתו ןייעו קוד

 ץראב בער יהיו 'ז רמאמ
 ידי לעו ,ץראב בערה דבכ יכ םש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו

 רמאש קחצימ דבל דובעישה םוקמל המירצמ וינבו בקעי וערז םג ודרי בערה תביס

 קחציש םושמ ל״זח ורמאו ,המירצמ דרת לא (ו״כ תישארב) אוה ךורב שודקה ול

 ןכל ׳הרזעל ץוח ןאיצוהל ןיאשר ןיאש םישדק ישדק איה הלועו המימת הלוע היה

 םא יכ םש עקתשהל אלו םש רוגל המירצמ םרבא דריו ,המירצמ קחצי דרי אל

 תדוקפ יתלב דריו ץראב בערה דבכש םושמ תרחא ץראל דריו .רוזחל תנמ לע

 יכנא המירצמ הדרמ ארית לא בקעיל רמא רשאכ ול רמא אל םיהלא יכ םיהלא

 םרבא עדי אלו .המירצמ דרת לא קחציל רמא רשאכ ול רמא אל םגו ,ךמע דרא

 ךארא רשא ץראה לא ךל ךל םרבאל רמא 'ה יכ הזב ותוא םיהלא 'ה הסנמ יכ

 ל״זח תעדלו ץראב בערה רבכש םושמ םא יכ םיהלא תדוקפ יתלב המירצמ דרי אוה

 ,םהרבא תא אוה ךורב שודקה הסנש תונויסנ הרשעהמ ןושארה ןויסנה היה הז

 ׳ה יניעב ויכרד ערי ילוא ובלב םרבא רמאיו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו

 ביהיד ןאמ יכ 'הב חטב אלו ,בערה דבכש םושמ המירצמ דריו ץראה תא בזעש

 השת הזבו ,המילש הניא ׳הב ותנומאש םיוגה יניעל הארה הזבו ,ינוזמ ביהי ייח

 'ה םשב ארקי רשאכ היהו ,'ה דובכב םגפו םימש םש ללחו םיוגה יניעב 'ח תנומא

 תדרי עודמ ,וב חוטבלו ןימאהל ונל תרמאש םרבא ךיהלא היא םיוגה ורמאיו

 הרוק לוט ,ינוזמ ביהי ייח ביהיד ןאמ יכ 'הב תחטב אלו בערה ינפמ המירצמ התא

 אטח יכ ובלב רמאיו םרבא ארייו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו .ךיניע ןיבמ

 ינבש ובל לע הלע המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו ,לודג ושנועו הלודג האטח

 ,םימד תכיפש לע םג םידושחו םח ינב לככ המז יפוטשו םירוחשו םירועכ םירצמ

 ותואו הקזחב ונממ התוא וחקיו הארמ תפי איהו ותשא ירש תא וארי רשאכ היהו

 הי ישעמ רפסאו היחא יכ תומא אל ובלב רמא םרבאו .ושנע היהי הזו וגרהי

 םרבא רמאיו ןכל .יננתי אל תומלו הי ינרסי רסי יתאטח םאו ,'ה םשב ארקל

 ךתוא וארי יכ היהו ,תא הארמ תפי .דשא יכ יתעדי אנ הנה ותשא ירש לא

 תמא אוה ןה ,רמול הצר .ויחי ךתואו יתוא וגרהו תאז ותשא ורמאו םירצמה

 המירצמ אובנ רשאכ ךלהאב ברקי אל עגנו הער ךילא הנואי אלו תקדצ התאש

 יפ תא יתירמ יכ 'הל יתאטח יכנא לבא .ךיכרד לכב רומשל ךל הוצי ויכאלמ יכ

 ךארא רשא ץראה לא ךל יל רמא רשא ץראה תא יתבזעו המירצמ יתדריש הזב ׳ה

 אטחה יב יכ יתוא וגרהו תאז ותשא ורמאו ךתוא וארי רשאכ היהו 'הל יתאטחו

 .תקדצ התא יכ ויחי ךתואו
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 דע ץראב םרבא רבעיו ןענכ הצרא ואביו ןענכ הצרא תכלל ואצי ןרחב ואשעש

 ךצחה היה ינענכה ל") י״שר בתכו ץראב זא ינענכהו ,הרומ ןולא דע םכש םוקמ

 תא ןתא ךערזל רמאיו םרכא לא ׳ה אריו ׳םש לש וערזמ לארשי ץרא תא שבוכו

 ינפמ הזש שבוכו ךלוה ינענכהש המ אלפתת לא ל״ז ם״יבלמה בתכו .תאזה ץראה

 ערזש יוארהמ היה אל םש ינב דיב ,רתיה םאש .תאזה ץראה תא ןתא ךערזל יכ

 רוראה ןענכ ינב דיב התויהב לבא םדימ הוחקיש םש ינבמ ןכ םג אוהש םהרבא

 ןנ םג םהרבא ערזש ןויכ הברדא יתעדלו .ושוריפ יל הארנ אלו ,ןידב םדימ הוחקי

 ו&מרוה אלש עודיכ דועו .םש ינב ךותב ץראב םקלח תא וחקיש יוארהמ םש ינבמ

 סמל ינענכה תא ונתיו (ז״י עשוהי) בותככ ,ץראה ןמ ינענכה תא לארשי ינב

 ינענכהש הזמ אלפתת לא הרבא לא ׳ה רמאש רמול בוטו .ושירוה אל שירוהו

 ךערזו התא יכ תאזה ץראה תא ןתא ךערזל .םש ינב לש ץראה תא שבוכו ךלוה

 וקלחבש ל״ז י״שר שריפ ןכו םש ינב ךותב םתלחנ היהת תאזה ץראהו םש ינבמ

 םש אוהו םלש ךלמ קדצ יכלמו רמאנש וינבל ץראה תא חנ קלחשכ הלפנ םש לש

 תאזה ץראה תא ןתא ךערזל םרבא לא רמאיו ךכיפל .םש תובית ישאר .חנ ןב

 רשא ךל יתרמא רשא ץראה איהו ,םש לש וערזמ םהש ךינבל הריזחהל ינא דותע

 .'ה םשב אורקל הנושאר ךלת תאזה ץראבו ,םש ךל הארא רשא רמול הצר ,ךארא

 ארקל הנב אל הז חבזמש ל״ז ם״יבלמה בתכו ,וילא הארנה 'הל חבזמ םש ןביו

 ושוריפ יל הארנ אלו ׳ותבשל םוקמ םש עבק אל ןיידעש איסהרפב 'ה םשב

 אלא עובק םוקמב םרבא בשי אלש היה אוה ךורב שודקה ןוצרש םושמ ,ומעטו

 םכרד ביטהל הבושת ושעי אל םאו .'ה םשב ארקל םוקמל םוקממ ץראב ךליש

 ןושארה חבזמהו ,םדוק ןיריהזמ אלא ןישנוע ןיא יכ ץראה תא וערז וחקי ןידב זא

 ןכ םג ונעימשהל אב בותכהש אלא .הז תילכתל ןכ םג היה םרבא הנב רשא הזה

 רשא ץראה לא םדוק יתשריפ רשאכ וילא הארנה 'הל םרבא הנב הזה חבזמהש

 וילא הארנ םשש םושמ םי,דלא ול רמאש ץראה איהש םרבא עדי זאו ,ךארא

 םשמ קתעיו ,'ה םשב ארקל ןכ םג ׳וילא הארנה 'הל חבזמ םש ןביו ןכל םיהלא

 םושמ הלחא ביתכו (יארע תריד אוה להא) .הלחא טיו לא תיבל םדקמ הרהה

 ('ט תישארב) ביתכ ןכו להאב ןוכשל םישנה ךרדו ,םישנה רובע ואשע להאש

 ,'ה םשב ארקיו 'הל חבזמ םש ןביו םדקמ יעהו םימ לא תיב הל,דא ךותב לגתיו

 רתוי וא שדוח ןאכ בשוי םיקרפל ל״ז י״שר שריפו ,הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו

 םש דמלש רחא ,לד ם״יבלמה בתכ ןכו .רחא םוקמב ו להא הטונו םשמ עסונו

 רוסו ,'ה םש םסרפל םירחא תומוקמל עטנ הנומאו קרצ תוחכנ םיברל שרדו

 ץראה לכ לע הגלפהה רוד תא םיהלא ץיפה ןכ לע יכ ,הלחת הבשחמב ,רשעמ

 ,רזמ הז ורמלי אלש םדא ינב תבוטל היה הזו ׳םינוש םימעל דרופמו רזופמ תויהל

 םבל לע רבדל ויאיבנו ויכאלמ םעו םע לכל חלשי אוהו .׳ה יניעב ערה תושעל

 ,םינמאנה ויכרד תאו ׳ה תא תעדל לכשהו הניב םדאל דמללו םהיכרד ביטהל
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 ךיכרבמ הכרבאו 'ה רמאמ
 יכ ךתוא וכרביש םדוק ךיכרבמ תא ךרבאש רמול הצר ,ךיכרבמ הכרבאו

 ןכלו .הלודג הכרבב הגשה ינעהל ןיא יכ ינעה תכרבל רישעה תכרב המוד וניא

 ראא ךללקמו ,תלודגו הבוט רתוי אוה רישעה תכרבו .םדוק ךיכרבמ תא ךרבא

 ךללקמו רמול שי דועו .ינעה תללקכ ךכ לכ ער אוה אל רישעה תללקו ךכ רחא

 םתוא וזביו לארשי ינב תא וללקי רשא םישנאהו רמול הצר ,יוזבו תולק ןישלמ

 תיב לע םיניטשמו לארשי םע לע םינישלמה םהו ךרע יתוחפכ םהמע וגהנתיו

 ־עסיטנאה םה ,םיוגת יניעל םתוא תוזבהל םהרבא לש וערז לע הבר ואיצויו בקעי

 ןמתכ לארשי םע לע בזכו רקש רבדל םהיפ תא וצפ רשא םלוע תומימ ןעטימ

 רקש יכ םעדיב םיוגה• יניעב זובל םמצעב ויהי םהו ,ראא .םתעייסו רעקעטשו

 ךב וכרביו תמא אל םהרבא לש וערז לע הבר ורבדו לארשי םע לע םהיפ ונע בזכו

 יאנוש ירבדל ץראה ימע וחיגשי אלש ןמיסל היהי הזו ,המדאה תוחפשמ לכ

 המדאה תוחפשמ לכש רמול הצר .ךכ וכרבתי המדאה תוחפשמ לכש אוהו ׳לארשי

 םהיתוחפשממ דחא התאש ךילע ורמאיו ,ךמע םמצע תא וממורתיו וראפתי

 איססור שיא אוה הזו הז לודגה םכחהש ורמאיו ךב וראפתיו םמש לע ךתוא וארקיו

 .ילגנא שיא ינאמרעג שיא

 םרבא ךליו ׳ו רמאמ
 תא םיהלא ול רמאש ןויכ ובלב רמא םרבאו /ה וילא רבד רשאכ םרכא ךליו

 אוה ,אוה ךורב שודקה תנווכ ,ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל םירבדה לכ

 חקל אלו 'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו ,ודבל ךליו ויבא תיב לכמ שורפיש

 לבא דחא 'ה תא דובעל וצר םה םגש ויחא ןב תא אלו ותשא ירש אל ומע

 האר רשאכו ,םרכא ןוצר יתלב ותא ךלה ,טול תא הקיל םרבא הצר אלש ףא

 רמא זא .'ה וילא רבד רשא רבדה לכ תא ןיבהל עדי אלו םרבא העטש םיהלא

 םנוצרש ותוא לבא םילילא ידבוע ןמ שורפי אוהש התיה ותנווכש םיהלא ול

 ויבא תיב לא םרבא רזח זא ׳םתוא םג ומע הקי והמכ םימשה יהלא 'ה תא דובעל

 תאו דחא 'ה תא דובעל וצר םה םגש ויחא ןב טול תאו ותשא ירש תא הקיו

 ןכ יכ ,ןענכ הצרא תכלל ואציו ,ל״זח רמאמכ םירגה םה ןרחב ושע רשא שפנה

 ינב ראשו ויבא חרת ךא ,ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ ואצי רשאכ םתעד היה

 ךיבא תיבמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמא רשאכו ,םש ובשי ןרחל ואב רשאכ ותיב

 שפנה תאו טולו הרשו םרבאו (1 םילילאל ודבעש ול רשא לכ םע ןרהב חרת ראשנ

 ורבא ?א ׳ה רמא רשאב הנושארה םעפבו םימעפ יתש ןרהמ אצי םרבאש עמשמ הזמ (1

 טול תאו ותשא ירש תא חקיו םרבא רזח םינש שמח רחאו הנש םיעבש ןב םרבא זא היה דל דל

 המ בשוימ הזבו הנש םיעבשו שמח זב םרבא היה זאו ןרחב ואשע רשא שפנה תאו ויחא ןב

 רמוא ינא םא יכ .הנש םישלשו תואמ העברא םירצמב ובשי לארשי ינבו (תומש) בותכה רמאש

 .םינש שמח רסח יזא דל דל םדבא לא ׳ה רמא רשאכ הנש םיעבשו שמח זב םרבא היהש
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 םשה תטעממו ןוממה תא תטעממו היברו הירפב תטעממ םירבד השאשא תמרוג

 וחיטבהו ׳םשה אעו ןוממה אעו םינבה אע וחיטבהש ואא תוכרב שאשא קקזוה ךכא

 וערזב רמאנ ןכו ,ךתא יתרפהו ז״י תישארב) בותככ ,ובריו ורפיש םינבה אע

 אארשי ינב ובאי רשאכ ריתעא היהי ןכו ,דאמ דאמב ומצעיו ובריו ורפיו (תומש)

 וברעתי אא וערזמש רשפא יא הז יכ ,ונממ םיאפונה ןמ רתוי יוברה היהי האוגמ

 ׳קיצמה סמח ינפמ םעפ ,ןוצרב םעפו סנואב םעפ ,םימעה ןיב ורוגי רשאכ םיוגב

 ןיב ועקשיו וברעתיש ונממ םיאפונה ויהי םיטעמ אבא ,טעביו ןורושי ןמשיו םעפו

 ביתכ וערזבו ׳בהזו חסכב הנקמב דאמ דבכ םרביאו בותככ ,ןוממב וכרבו ,םימעה

 ןיב רוגא אארשי ינב ובאי רשא םוקמ אבב יכ ריתעא היהי ןכו ,אודג שוכרב ואציו

 ךא ךא םיהאא םהא רמאי רשאכ היהו ,בר ןוה םהא ופסאיו רחסמב וחיאצי םימעה

 תומוא ןיב תרחא ץרא אא ךארא רשא םוקמה אא תיאעו ךדיב חסכה תרצו ,ךצראמ

 אישנ (ג״כ תישארב) בותככ ,ךמש האדגאו ,םדקמכ ירפ השעי םש םגו םאועה

 ןיב רוגא אארשי ינב וכאהש םוקמו םוקמ אכב יכ ,וערז ויה ןכו ,התא םיהאא

 (א״מ תישארב) בותככ ,םירצמ ץראב חסוי ׳שארא תויהא המש ואשנתה םימעה

 ,הימחנ ,הירזעו ,אאשמ ,היננח ,אאינד ,יכדרמ .םירצמ ץרא אכ אע ךתא יתתנ האר

 האוגה ינבמ ואשנתהש וניצמ ןורחאה תואגב םג ,סרפו אבבב ינשה תואגב ׳ארזעו

 ויה םהומכ הברה דועו ,אישנה חסויו אאנברבא קחצי ןודכ ,הכאממה ירשא תויהא

 תויהא ואשנתה ךכ רחא םגו ,םימעהא םימיה ירברב בותככ הכואמה תואבצ ירשא

 סאעוימעס ריסו הפי ׳יקצארט ,יראיפעטנאמ השמ ,יאעארזיד ,עימערק ומכ שארא

 דאישטהאר תחפשמכ סריקנאב חסכה ירש האוגה ינבמ ויה ןכו .םיבר דועו

 יבידנ ויה םהמו הזה םויה דע אודג םעמש רשא ,ןעיוו ,זיראפ ,ןאדנאאב םיעדונה

 םימכח האוגה ינבמ ויה ןכו ׳שריה ןאראבו דאישטהאר דנומדע ומכ םיעודיה בא

 יפנע אבב תעדו הניב םדאא דמאא ןושאו ןושא אכב הברה םירפס ורבחו םיאודג

 םיראססעפפארפ ויהו ץרא יספא אכב םימכחא דעוה תיבב שארא ויה םג המכחה

 רמאש אוה הזו ,ץראה אכב עמשנ םמש דשאו עדמו המכח םימעה אכא דומאא

 רשא ץרא אכב הכרב היהת התאו רמוא הצר ,הכרב היהו ,ךמש האדגאו בותכה

 םהרבאש עודיב םעה יינע תא עישוהא בא בידנא םסרופמ היהתש המש רוגא אובת

 היה שאופמ םהרבא אש אהאש שרדמב א״זח ורמאו ,היה חרוא סינכמ וניבא

 םתארקא ץריו םישנא השאש אריו (ח״י תישארב) בותככ .דצ אכמ וב וסנכנו

 .םימעה ןיב הכרבא םהרבא אש וערז ויהי ןכו .ורבעת רחאו םכבא ודעס רמאיו

 אכו ,םיאוח יתבו םיינעא הקדצ יתב םידסימ המש רוגא ואביש םוקמ אכב יכ

 ואדתשי אארשי ינבש אוהו הכרב היהו רמאא שי דועו ,הז רובעב והורשאי םיוג

 םיינע ןיב םיוג אכ וב וכרבתנ הז ידי אעו ׳ץראה רחסמ תוברהאו אידנהא דימת

 .עודיכ םירישע ןיבו
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 תוצינה ימי לש הנש תואמ עברא ירה ח״מת םיפלא 'ב םירצממ ואצי לארשי ינבו

 ןושארה םעפ ןרהמ םרבא אצי םימעפ יתשש תורודה רדסמ הארנכו ,ןושארה

 רפס האר הנש שמחו םיעבש ןב היהשכ ינשה םעפו הנש שמחו םישמה ןב .דיהשכ

 הנושארה םעפש רמול יצי הארנו ךצי ךצי רמא ןכל (ב״ע 'י ףד תבש תופסות) ,רשיה

 רשאב םוצי תא הקיל הצר אצי םגו ומע ותשא ירש הקצי אציו ומצעב םהרבא אצי

 ירש תא הקצי הינשה םעפבו ,טוצי ותא ךצייו ,ךיבא תיבמךצי ךצי וצי רמא םיהציא

 ל״ז י״שר שריפ רשאכ ןרחב ושע רשא שפנה תאו ויחא ןב םוצי תאו ותשא

 םישנה תרייגמ הרשו םישנאה תא רייגמ םהרבא הניכשה יפנכ תחת ןסינכהש

 בזע רבכ ירהש השקו ,ךתדציוממו ךצראמ ,םואשע וצייאכ בותכה םהילע הציעמו

 צ>ש וערזמ םג רבדמ בותכהש אציא ׳ותדדומ תאו וצרא תא ויבא חרת םע םרבא

 הב בשוי התא רשא ץראה ןמ רמוצי הצר ,ךצראמ ךצי ךצי וערזלו וצי רמאו ,םרבא

 ךתדלוממו ,ךצרא איהש ךבציב רמאתו המש בשותצי ךמצע תא בושחתו התע

 רמאת יאדוב זאו ךיבא תיב םש יכו ךתדציומ םוקמ היהת איהה ץראה םא טרפבו

 םציועצי בשותו חרזאל ציארשי ינב ובשחתי אצי םיוגח ץראב יכ עד ,ךצרא איהש

 ,אוה ןכש ריינה צ>ע םותחו בותכ םימעה תותדב הדועת בתכ םהצי ונתי ףא םאו

 ךתדלוממו ךצראמ ךצי ךצי ,םהל אצי ץראב םימעה ןיב ובשחי םירכנו םירגצי תאז ציכב

 .ךיבא תיב םשו ךתדלומ ץרא איה איהה ץראהש ףא ךיבא תיבמו ׳ךל םירכנה

 חרתכ םיצייציאצי םידבועה ךיבא ישעמ םישועה רמוצי הצר ,ךיבא תיבמ ךצי ךל

 התא תוציגב יכלת דחוימ ץרא אל רמול הצר ,ךארא רשא ץראה לא ךל ךצי .ךיבא

 חונציו טעמ המהמתהל אובת םש .ךארא רשא ץראו ץרא ציכ ציא םא יכ ךערזו

 ויכרדו תמאה תנומא דחא םיהלא תנומא םימעצי דומצית םשו תוצינה תדרטמ

 תישארמ הב ךיהלא ׳ה יניעש עודיה ץראה ,ץראה ציא אובת ךב רחאו ,םינמאנה

 בשת םשו ׳ךצרא איה איהה ץראהש ,ךארא רשא ,הנשה תירחא דעו הנשה

 .תולגה תונש וציכי רשאכ חטבל

 לודג יוגל ךשעא 'ד רמאמ

 ביתכ רבכ יכ ,בר רפסמב אלו תומכב אל לורג רמול הצר ,לודג יוגל ךשעאו

 טעמה םתא יכ םכב רחביו םכב ׳ה קשח םימעה לכמ םכברמ אל יכ (םירבד)

 האר ׳םש בותככ .ערמב לודג ,המכחב לודג תוכיאב לודג םא יכ ,םימעה לכמ

 רשא ץראה ברקב ןכ תושעל יהלא 'ה ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל

 יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ םתישעו םתרמשו .התשרל המש םיאב םתא

 לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר ורמאו הלאה םיקחה לכ תא !ועמשי רשא ,םימעה

 ,וילא וניארק לכב וניהלא ׳הכ וילא םיברק םיהלא ול רשא לודג יוג ימ יכ ,הזה

 ןתנ יכנא רשא תאזה הרותה לככ םיקידצ םיטפשמו םיקה ול רשא לודג יוג ימו

 רפסה םע עדמו המכחב לודג יוגל ךשעאו בותכה תנווכ ןכ לע .םויה םכינפל

 ךרדהש ל״ז י״שר שריפו הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו ,תובוט תודמב לודגו
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 הלוגס םע תויהל ךירצ ןכו ,םינהכ תכלממל תויהל םתיכז יכ יול ינב םכל בר השמ

 רשא ךרדה תא םהל תורוהל שארל םהל תויהל ץראה לכב םירזופמה םימעה לכ ןיב

 תא אוה ךורב שודקה רזפ רשאכ הגלפהה רורב ןכל ,םימעה לכל בוטל הב וכלי

 ןיב הלוגס םע תויהל היה ךרצנ זא ,םינוש םימעל תויהל םלועה לכב םדא ינב

 ינב לכל בוטל םלועב םייחה ץע ךרד תא תורוהל םימעה לכל שארל תויהל םימעה

 ,רבעו םש חנכ 'ה יארי םישנא ואצמנ םהרבא לש ורודב םא ךאש עודיכו ,םדא

 אוהו 'ה םשב איסהרפב אורקל תואבצ ׳ה תאנק אנקל ורודב דחא היח םדבא

 ןכ לע יכ םשה תשודק לע ושפנ תא רוסמל םדוק יתרמא רשאכ ןושארה .דיה

 הזו םימעה ןיב הלוגס םעל ול תויהל וערזבו וב רחביו ׳ה יניעב ןח םרבא אצמ

 ורוסיש םבל לע רבדלו םדא ינבל חיכוהל םוקמל םוקממ עוסנל ותדובע הייהת

 אוהש םימשה לאב ןימאהל םא יכ ׳םילילאה לא דובעל יתלבלו םיערה םהיכרדמ

 ועדיו םרא ינב וניבי ןעמל ,םיבוטה 'ה יכרד תא תעדל הניב םדא דמללו ,דחא לא

 רשאכ השע ןכו .םייחה םלוע רדסב םוקמל םדא ןיבו שיאל שיא ןיב גהנתהל ךיא

 ינב בל תא םרבא הטיו בטומל םדא ינב ריזחהל לדתשה וימי לכש ןמקל ראבא

 דע םהירחא םהינבלו םהל בטי ןעמל ויניעב רשיה תושעלו 'ה תא דובעל םדא

 ועסי םהרבא לש וערז םגש אוהו הלוגס םעל ול תויהל וערזבו וב רחביו .םלוע

 דמלל ץראה יספא לכב םימעה ןיב ססונתהל ליח לא ליחמ וכליו םוקמל םוקממ

 םיבוטה 'ה יכרד םימעה לכל תורוהלו .דחא 'ה םשב אורקל עדמו הניב םיעותל

 תוממורה הלעמל תולעל םדאה תא םיכילומה םירשי םיטפשמו םיקוחו םינמאנהו

 .תיתימאה ,החלצהלו

 םדבא לא 'ה רמאיו 'ג רמאמ

 םרבאו ,םר יוגל םר־בא היהש םר־בא ל״זח ורמאו ,םדבא לא ׳ה רמאיו

 סהיתמה הריצי רפסב בותככ 'ה תא עדי הריקחו ןויע רחאו היה לודג ףוסוליפ

 ידי לע ׳ה תא גישהל ןייעו רקחו שרד םהרבאש ירחא בתכ ל״ז ם״יבלמהו םהרבאל

 הלעמב םר שיאל אל רמול הצר ׳ךל ךל ,םרבא לא 'ה רמאיו 'ה רבדל הכז ונויע

 תואיה אוה ךומכ םר־בא שיאל .עבק תרידב דחא םוקמב בשתש תואיה אוה ךומכ

 לד י״שר שריפ ךל ךל .םימעה לכל ׳ה םשב אורקל םוקמל םוקממ ךלתש

 םשב אורקל ךל ךל ,יתימאה ךתחלצה היהי הז יכ רמול הצר .ךתבוטלו ךתאנהל

 לאו ךל ךל רמול הצר ,ךל ךל .ץראה לכב םר־באל היהת התאו םימעה לכל 'ה

 ךלי אוהש וינבלו ול זמר ךל ךל ,םוקמל םוקממ עוסנו ךולה ךא עבק ךתריד השעת

 ׳ה םשב אורקל םימעה ןיב ססונתהל םוקמל םוקממ ,וכלי ךל רשא ךינב םגו

 ךל ךל רמול שי דועו ,הגלפהה רוד ישנא תושעל ומזי רשא תועמה ןקתל ןעמל

 עברא םתוא ונעו םודבעו םיהלא ול רמאש וערז לש ןושארה תולגה ימיש ול זמר

 תאמ ןב זא היהי ומצעב אוהו קחצי ונב דלונש םוימ תונמל ליחתי הנש תואמ

 םלועה תאירבל הנש ח״מ םיפלא ׳ב דלונ קחצי בושחו אצ .ךל ךל רפסמכ ׳הנש
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 םתא יכ םכב רחביו םכב 'ה קשח םימעה לכמ םכברמ אל (םירבד) בותכש םושמ

 םש בותככ לאעמשי לע םיהלא רמאש רמול רשפא יאו .םימעה לכמ טעמה

 ,ערז ךל ארקי קחציב יכ םש רמאש םושמ .ונמישא לודג יוגל יכ (א״כ תישארב)

 אצמ המב (ה .םילודג םיוגל םיבר ןושלב בותכל ךירצ הייה רמא םהינש לע םאו

 ןימאהו (ו״ט תישארב) בותככ ,הלאה תוכרבה לכב ותוא ךרבש ׳ה יניעב ןח םרבא

 אלו ןימאהש עמשמ עדא המב םרבא רמא ךכ רחא דימ יכ ,הקדצ ול הבשחיו ׳הב

 לכ ךב וכרבנו (ז .ראא ךללקמו ךיכרבמ היכרבאו רמאש אוה המ (ו .ןימאה

 תא הז בותכה רתוסו ותוא ללקיש דחא ףא היהי אלש עמשמ ׳המדאה תוחפשמ

 היה ךלה אוהו ךל ךל היה יוויצהש ןויכ /ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו (ח .הז

 וגב םירבד היהש עמשמ ,'ה וילא רבד רשאכ אוה׳ המ םרבא ךליו בותכל ךירצ

 בותכה ונעימשי המ .טול ותא ךליו (ט .רתוימ בותכה אל םאו ,ומצע הכילהה

 תונש בותכה ונעימשי הז המ ,ןרהמ ותאצב הנש םיעבשו שמח ןב םרבאו (י .הזב

 רחא התוא חקל ךיאו .ותשא ירש תא םרבא חקיו (אי .ןרחמי ותאצב םרבא ייח

 םדוקו .ויחא ןב טול תאו (בי .ךליו ךכ רחאו■ חקיו םדוק בותכל ךירצ היהו אציש

 הארנ הזה רמאמהו ,ותוא חקיו אוה המ ותא ךלה םאו .טול ותא ךליו בותכה רמא

 חקל ךיא ךיבא תיבמ ךל םרבאל אוה ךורב שודקה רמאש ןויכ השק דועו ׳רתוימ

 תב ויבא תיבמ התיה איה םג יכ לואשל שי ירש לע םגו .ויבא תיבמ אוהו ותוא

 הזיא לא עדי םרבאש עמשמ הזמ ןענכ הצרא תכלל ואציו (גי .טול תוחאו ןרה

 תינש בותכה רמא עודמ דועו .ךארא רשא ץראה לא ביתכ םדוקו ךלוה אוה ץרא

 .םימעפ יתש ואציו ךליו אוה המ .םרבא ךליו םדוק בותכש ןויכ תכלל ואציו

 דחאמה דחא ׳ב רמאמ

 יקוידו תולאשה לכ וצרותי הז ירואיבבו בותכה ןינע לכ ראבל יננהו

 רשאכש אוח האירבה: לכב םייחה תגהנה רדס ,אוה הנהו םדוק רומאה םיבותכה

 ףוגב דחא קלח אצמנ זא ,דחא ףוגל תויהל םיבר םיטרפ סלעס ודחאתיו וצבקתי

 ודחאתי רשא םלעסה אוהו ,ףוגל שארל תויהל לכל אשנתמ אוהו ףוגה תלוגס אוהש

 ךרצנה הדובעה לכ השעי םתדוקפו םתחגשה יפ לעש ףוגבש חומה תנוכמל תויהל

 וצבקתי רשאכ אוה ןכו ,םייחה רדסב ומייקלו ותוא רומשל ףוגה ללכ תבוטל

 המכח ילעב הלוגס ישנא םהיניב תויהל ביוחמ דחא םעל תויהל םיבר תוחפשמ

 םהל רמללו הב וכלי רשא בוטה ךרדה תא םעהל תורוהל ןידו תד יעדוי עדמו

 לכל בוטל םייחה םלוע תגהנה רדסב םעה םויקל םישורדה םירשיו םיבוט םיקוח

 תורוהל לארשי םע ךותב הלוגס ישנאל תויהל 'ה רחב יול טבשש עודיכ ,םעה

 ,שדוקב םתדובע תושעלו טופש טופשלו הב וכלי רשא ךרדה תא לארשי ינבל

 אלפי יכ (ז״י םירבד) ביתכו ׳םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו (ט״י תומש) בותככ

 תקולחמבש עודיכו ,טפשמה רבד ךל ודיגהו םיולה םינהכה לא תאבו רבד ךממ

 םהל בישתו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ םכל בר השמל ורמא רשאכ ותדעו חרק
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 וארי יכ רחא םוקמב רוגל וכאיו םח ינבמ םש ינב ודרפנ איהה תעבש הארנכו

 הקיו ,בותכה ונא רפס רשא אוה הזו .וירשו דורמנ ךלמה תמחמ 'ה תא דובעל

 ואציו ונב םרבא תשא ותלכ ירש תאו ונב ןב ןרה׳ ןב טול תאו ונב םדבא תא חרת

 ,שריפ ל״ז י״שר ,םש ובשיו ןרח דע ואביו ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ םתא

 םע םתא ואציו שריפ ל״ז ם״יבלמהו .ירשו 1כוא םע םרבאו חרת ואציו םתא ואציו

 'וכו ונב םרבא תא חרת הקיו בותכש םושמ םשוריפ יל הארנ אציו .חרתו םדבא

 םארכ רמול הצר ,םתס ואציו וא ,ותא ואציו וא םתא אציו בותכל ךירצ היהו

 םח ינבמ ודרפנ םש ינבש םדוק יתרמאש יפל ךא ,רתוימ םתא תלמו תכלל ואצי

 תא חקל םש ינבמ חרת םגש בותכה ונל רפסו תרחא ץראל םמצעל רוגל וכלהו

 ינב ויה םשש ,ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ םש ינב םע םתא ואציו ותחפשמ

 טלמנ םשו ,ויבא תיב םג היה םשו םכלמ דורמנו םח ינבמ ודרפנש איהה תעב םש

 םילילא דבעש ותחפשמו רוחנ דבלמ .ותלשממו דורמנ תמחמ ונב םרבאו אוה םג

 ינבמ םיברו ,ןרחב ויתובא תיב םע רוגל ךלה אוה םג ךכ רחאו ,םח ינב םע ראשנ

 םש ינב םע רוגל וכלהו םהמ ודרפנ תאז לכב םח ינבכ םילילא ודבעש םגה םש

 תמיו ׳םילילא דבוע היה ומצעב חרתו .םש ובשיו ןרח דע ואביו .תרחא ץראל

 לש ךא ןורח םרבא דע ךל רמול הכופה ןונה ןרחב ל״ז י״שר בתכו ,ןרחב חרת

 היה םרבאו ,דחא םיהלאב ןימאהש ויבא תיבב דחא היה םרבאש רמול הצר ,םוקמ

 תשודק לע ושפנ תא רוסמל ןושארה היה אוהו ,ותודחאו ׳ה םש םסרפל ורודב דחא

 םרבא דע ןכל ,ץראה לכב םדא ינב לכל לכשה רסומו ,הניב םיעותל דמלל םשה

 .ראבא רשאכ ,םלועל האב השדח הפוקת םהרבא םעו ׳םוקמ לש ךא ןורח

 ךל ךל השרפ

 תזלאשה ׳א רמאמ
 רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו

 יתאצמ אל לבא ,קדצו תמא םהירבד לכו הזה ןינע שרפל םישרפמה ובר .ךארא

 תירבה תתירכ ףוס דע רמאיו תישארמ ןינעה לכ תא ראבל קיפסמ דחא שוריפ

 תא ראבל יתרמאו ,דחא ןינע אוה בותכה לכ יתעדל יכ ,םרבא האר רשא הזחמהו

 ךירעהל יננהו ,תירחא דעו תישארמ םיהלא יל ןנח רשא יתגשה יפכ בותכה לכ

 . .אוה הנהו ראבא ךכ רחאו בותכה יקויד םדוק

 רבכש ןויכ ךתדלוממו ךצראמ רמא עודמ (ב .ךל ךל הלמה לופכ עודמ (א

 אל היה אל ןרחו ,ןרחב ובשיו ויבא חרת םע םדוק ותדלומ תאו וצרא תא בזע

 ול דמא אל עודמ (ג .רתוי אלו ךיבא תיבמ רמול ךירצ היהו ,ותדלומ אלו וצרא

 יוגה המה ימו ׳לודג יוגל ךשעאו (ר .ךארא רשא ץראה לא םא יכ ץראה םש

 .לורג יוג ויהי םהש לארשי םע לע ךורב שודקה רמאש רמול רשפא יאו ,לודגה
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 ותיחשיש דע ןיתמנ אל הדרנ הבה ל״ז ם״יבלמה בתכ ןכו .םהיניב רשא ערה תא

 ןכ ידי לעש תונושלה דוריפ ידי לע םהיניב דוריפ השענ התע !רד םדא ינב לכ

 לעש ,םלועל ערו םהל ער םיעשרל סונכ יכ ללכה תבוטל הזו ׳םהיניב דוריפ השענ

 םישנא ידי לעו ,םימעה לכל תוהלאב הריפכה הטשפתנ אל ץראב וצופנש ידי

 םתוא ודמליו ,בטומל םדאה ינב תא ריזחהל תרשפאב היהי 'ה יארי םידמולמ

 םיבוט םיקוחב םכרד תא םדא ינב וביטיי זאו ,דחא 'ה םשב אורקל תמאה תעד

 רשאכ ,םהירחא םהינבלו םהל בוטל םלועב םייחה תגהנה רדסב םירשי םיטפשמו

 םוקממ עוסנלו ךולהל םיהלא תדוקפב ותוחילשו וניבא םהרבא ןינע ןמקל ראבא

 .ץראה לכב 'ה םשב ארקל םוקמל

 םש תודלות ה״כ רמאמ

 .לובמה רחא םיתנש דשכפרא תא דלויו הנש תאמ ןב םש ,םש תודלות הלא

 םש בותכה ןמו לודגה תפי יחא םיבותכה ןמ וחיכוהו לודגה היה תפי ל״זח תעדל

 ל״ז י״שר שוריפ האר לובמה רחא םיתנש דשכפרא תא דלויו ,הנש תאמ ןב

 דלויו הנש תאמ !ב םש רמוא אוהשכ .םש וא לודגה תפי םא עדוי יניא בתכש

 ליחתהשכ חנ היה הנש ק״ת ןב ירהש ׳לודגה תפי רמוא יוה לובמה רחא םיתנש

 .הנש היאמ ןב היה וינבב לודגהש אצמנ הנש תואמ שש תנשב היה לובמהו דילוהל

 .לובמה רחא םיתנש דע האמל עיגה אל םשו

 בותכה לש וטושפו ,ריעצה םשו לודגה היה תפיש היאר אל דוע הזמ יתעדלו

 רושאו םליע דילוהו ,דילוהל ליחתהשכ הנש תאמ ןב היה אוהש ,הנש תאמ ןב םש

 ןכ יכ רוכבה היה םשו דשכפרא תא דילוה לובמה רחא םיתנשו ,לובמה רחא

 ׳םדוק הז לע יתבתכש המ האר .תפיו םח םש ,םיבותכב ןושאר דימת רכזנ אוה

 םש תודלותו תורודה רדס יכ וניבא םהרבא לש סוחי רדס ונדמלל בותכה אב הפו

 ובשי םש ינבמ םהש הרשו םהרבאש ונעימשהל אב בותכה אלא ,םדוק בותכ רבכ

 םיברו .םיהלאב דרמ רשא דורמנ תלשממ תחת תח ינב םע רענש ץראב םדוק

 דבלמ .'ה יניעב ערה תושעל םהישעממ ודמליו םח ינב םע וברעתה םש ינבמ

 טלפמ ואצמ הלוגס ידיחיו רבעו םשש ל״ז ם״יבלמה בתכ רשאכ הלוגס ידיחי

 היה םהרבאו ,חקל ונממ וחקל םיברו איסהרפב ׳ה םשב ארק םהרבאו לארשי ץראב

 רקחו שרד םהרבאש ,הריצי רפסבו דומלתב ל״זח ורמא רשאכ לודג ףוסוליפ

 ׳ה םשב אורקל ורודב ןושארה היה אוהו ,ונויע ידי לע 'ה תא גישהל ןייעו ףרצו

 יכ תעדל הניב םיעותל דמלל תואבצ ׳ה תאנק אנקל ןושארה היה אוהו איסהרפב

 םשה תשודק לע ושפנ תא רוסמל ןושארה היה אוהו ,דחא אוה םיהלאה אוה ׳ה

 רשאכו ׳שאה ןמ ותוא ליצה 'הו שאה ןשבכ לא והוכילשהש רשיה רפסב בותככ

 םימשה יהלא ךלמה לא םרבא רמאיו שאב תפרשנ אל ךיא ךלמה ותוא לאש

 תא םרבא דובעיו ,שאה ןמ ינליצה אוה ,ודיב לכה רשאו וב יתחטב רשא ץראהו

 .׳ה תא דובעל םדאה ינב בל תא םרבא הטיו ותרותבו ויכרדב ךליו ויהלא ׳ה
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 /ה םאנ םהה םימיה ירחא (א״ל והימרי) איבנה רמאו ,םיסכמ םיל םימכ ׳ה תא

 יל ויהי המהו ,םיהלאל םהל יתייהו ,הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ

 יתוא ועדי םלוכ יכ ׳'ה תא ועד רמאל ויחא תא שיאו והער שיא ודמלי אלו ,םעל

 ׳ה היהו אוהה םויב היהו (ד״י הירכז) איבנה רמאו .'ה םאנ םלודג דעו םנטקמל

 (׳ג הינפצ) איבנה רמאו .דחא ומשו דחא 'ה היחי אוהה םויב ,ץראה לכ לע ךלמל

 .׳ה םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ

 לבב ומש ארק ןכ לע ד״כ רמאמ

 םשש ריעה םש רמול הצר ,םתפש תא 'ה ללב םש יכ לבב ומש ארק ןכ לע

 בותככ רענש ץראב ונבנ תורחא םירע שלש דוע יכ .לבב ארק לדגמה הנבנ היה

 םש יכ לבב ארק לדגמה הכותב הנבנש ריעה םשו .הנלכו דכא ,ךרא .רשיה רפסב

 ינבל עדונ לדגמה ןינבב םש אקוודש םדוק יתראב רשאכ .ץראה לכ תפש 'ה ללב

 רוד ונב הלודג תחא ריעש רמול שי דועו .תונוש תונושלב םירבדמ םהש םדאה

 התיהי ריעה התואו ׳הכותב לדגמו תחא ריע ,ריע ונל הנבנ הבה בותככ הגלפהה

 ךורא ועמשמכ ,ךרא .הנלכו ,דכא ,ךרא ,םינוש תומשב הגלפהה רוד ישנאמ תארקנ

 םלועה רדס ׳תוראב רופחל םדאה ינב ועדי םרט םינומדקה םימיבש םושמ ,חטשב

 .םימ יתלב םייקתהל םדאה ינבל רשפא יאש םושמ רהנ לצא בושיה תונבל היה

 ןכל ,וכראל םאטארפוא תרפ רהנה תפש לצא ריעה תא ונב הגלפהה רוד ןכל

 לע ,רשק וניינעו דקע ןושלמ ,דכא ריעה התואל וארק םירחאו .ךרא ריעהל וארק

 ריעה התואל וארק םירחא דועו .ריעה תא תונבל דחא רשקב םלוכ ודחאתהש םש

 לבב המש ארק ןכ לע ,םינוש תומשב ריעה תא וארקו םלוכמ הנבנש םש לע ,הנלכ

 רמאו ׳םינוש תומשב ריעהל וארקו ץראה לכ תפש 'ה ללב םש יכ יעיבר םש

 ,לבב התוא וארק הגלפה רודמ םהמש םושמ ארק ימ רכזנ אלו ארק ןכ לע בותכה

 רפסמ הארנכ רענש ץראב איהה תעב היהש הדערה ךותמש רשפאש רמול שי דועו

 םידרפנ בושיה ןמ םיקלח העברא הנממ ראשנו ריעה הברחנ רזעילא יקרפו רשיה

 ,דכא ,ךרא תומש העבראב םתוא וארקו ,ומצעל ריעכ הארנ היה קלח לכו .הזמ הז

 התיהו הברחנש םדוק הנושארב ריעה התואל וארקש תומשה םש לע ,לבבו ,הנלכ

 רענש םש לע ,רענש ץראה םש לע רענש ריעה תא וארק ןימדקלמו ׳תחא ריע

 .ץראה לכ תפש ,ה ללב םש יכ .לבב ריעה התואל וארק ךכ רחאו ,לובמה יתמ 'ה

 .אוה דחא לבבו רענש הלמה שריפו

 תעב רשיה ךרדמ םדא ינב ורס יכ לע ,ץראה לכ ינפ לע ׳ה םציפה םשמו

 ,םירחא םיהלאל ודבעיו םש ונל השענ ורמאיו םימשה יהלאב ודרמיו איהה

 םדא ינב וקלחנו ,םהיניב תעדה לדבנו ללבנ ןכ םתפש תא 'ה ללב רשאכו

 םשמו .םייחה םלוע רדסב םהיתגהנהבו םהיתודמבו תוהלא יניינעב םהיתועדב

 הז ודמלי לקנב םירענהש עודיכו .םתבוטל היה הזו ,ץראה לכ ינפ לע 'ה םציפה

 הזמ הז ודמלי אל םירזופמ ויהי רשאכו םציפה ןכל ,תונוגמהו תוערה תודמ הזמ
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 .הזב םדאה תעושת אושו תמא וניא אוה יכ יתעדו .ללכב םלועה תחלצהלו טרפב

 ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה (םיקרפב) ל״זח ורמא רבכ יכ

 תוינעהו תורישעה רדס ןמ אציו ,הסנרפו הבוט לש םייח ול הבריש אציו ,םלועה

 תחלצה אוה תורישעה אציו .םדאה ציכש תוחתפתהצי תלעות הזיא אובי םלועב

 ורמאו ,םיתאמ הצור הנמ ול שיש ימ לכו הסכ עבשי אל הסכ בהוא יכ םדאה

 תוברהלו רוסאל םדאה לדתשי וייח ימי לכו ודיב ותואת יצחו תמ םדא ןיא ל״זח

 אלו םלועה ןמ םדאה תא םיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה ןכ לע ,רוס ןיאל ושוכר

 שפנ ליפשי םא יכ ,םימכחה ובשח רשאכ תוממורה בצמו החלצהל ותוא ךילוי

 םדאה תוחתפתה רוצעי תוינעהו תורישעה ןכ לע ,וימי יצחב רבקל והכילותו םדאה

 ןכ םג תובשיו ,םדא םשב ארקהל יואר תויהל הנוילע הגרדמל תולעל טרפב

 םולש היהי אל .םלועב תוינעו תורישע היהיש ןמז לכו ,ללכב םלועה תוחתפתה

 דושו סמחו לזג הברתיו םהיניב האנשו האנק היהי דימתו ץראב םדא ינב ןיב

 היח שפנ םדאה ול ארקי רשא לכו םיארפהו תויחה ןיב אוה רשאכ ץראב חצרו

 רובעיש דע םדא ינב ןיב םולשו תועירו תודחא היהיש רשפא יא יתעדלו .ומש אוה

 ןיב תוינעהו תורישעה רדס תביס שרושו רוקמהש עודיכו .ץראה ןמ אוהה ןודזה

 רודב םדא ינבש ןמז לכ ןכ לע .ינידמה ץובק ידי לע הוהתנ םדא ינב

 רשא םייחה ךרד תעדלו ןיחבהל ועדי םרט ,תולפשה בצמב ןיידע ויה הגלפהה

 אל תחא הלשממ תחת דחא םעל ויהיו ודחאתי רשאכו תמאב םהל בוט היהי

 לכו ץראה לכ ינפ לע םשמ םתא 'ה ץפיו ןכל ,ץראה ברקמ ןויבאו ינע לדחי

 םדא ינב וניביו וליכשיו םוי אובי יכ דע .המצעל דדבל ןוכשת החפשמו החפשמ

 האירבה לכב םיהלא לתש רשא םירשיהו םיבוטה םיהלאה יקוח תא גישהל ועדיו

 יטרפ םדא לכו ,םלועב םייחה ךרד תא ביטהלו רישייהל טרפב םדא ינבבו ללכב

 יעדוי םיהלאכ תויהל יח לכ לע אשנתיו תוממורה בצמב הלעי הלועמ הגהנהב

 הדוגאל דחאתהל םדא ינבל בוט היהי ,זא ,םדא םשב ארקהל יואר היהיו ערו בוט

 םרא ינב לכ ןיב תועירו .רוחאו הולשו םולש היהי זאו ,ללכב םדאה תחלצהל תחא

 איבנה אבנ םויה הז לאו ,םימלועל ץראה לכב הכרבו הבוט לש םייח ויחי םלוכו

 בקעי יהלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו ('ב היעשי)

 ,תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו .ויתוחרואב וכלנו ויכרדמ ונרויו

 חור וילע החנו (א״י םש) רמאו .המחלמ רוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל

 אלו .׳ה תאריב וחירהו /ה תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור 'ה

 רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו ,חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל

 רמנו שבכ םע באז רגו .ויצלח רוזא הנומאהו וינתמ רוזא קדצ היהו ,ץרא יונעל

 הניערת בודו הרפו .םב גהנ ןטק רענו ,וידחי אירמו ריפכו לגעו ,ץברי ידג םע

 תרואמ לעו ןתפ רח לע קנוי עשעשו ,ןבת לכאי רקבכ היראו ןהידלי וצברי וידחי

 תעד ץראה האלמ יכ .ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל הדה ודי לומג ינועפצ
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 תרות לש רקיעה לע וחיגשי אל םדא ינבו .ודמעמ ביטהל תלעות הזיא ול היהי

 הז רמא יאזע ןבו ,לודג ללכ .רז אביקע יבר רמאו ,ךומכ ךערל תבהאו השמ

 ונזא םטאו תוארמ םדא יניע וחט יכ .הזמ לודג רתוי ללכ הז םדא תודלות רפס

 תומימ ,םדאה ינב לכל םיבוטהו םירשיה םיהלא יקוח תעדלו דומלל עומשלמ

 יליצאל תוחפשלו םידבעל ויה םירוחשו םינבל ץראה ימע תוחפשממ םיבר םלוע

 עודי ןמזל הדשבו תיבב םתדובע תושעל ורכמנ תוחפשלו םידבעל ךא אלו .םעה

 ושעיו .םעה יליצאל םלוע ןינקל םהינב ינבו םהינבו םה ויהו תותימצל םא יכ

 לא שיא םתו׳א ורכמיו הדשה תומהבו תויחכ םהיניעב ויהיו םשפנ תואכ םמע

 רשא םישעמ םישועו תובאהמ םינבהו ול הבוהאה ותשאמ שיא ודרפיו והער

 ימ ןיאו .תולותבהו תורענה ופנאיו וחצרי אלא דוע אלו .רשויהו קדצה דגנ המה

 ,םיליצאה דגנ טפשמ ןיאו ןיד ןיא יכ .הלאה תובעותה תושעל םדיב החמיש

 ינהכו הלשממה יכ םיצירחה דימ םיללמואה ליצהלו ץילמהל שיא םוש ןיאו

 המה ךרע יתוחפ םדא תרוצב הלאה םיאורבה יכ םרמאב .םהידי וכמתי תדה

 הלעי רשא םהמ דחא ןיאו םאה ןטבמ םידבע תויהל םהילע היולת םיהלא תללקו

 רמא םלוכלו ,םלוכ תא ארב דחא םיהלאו ונלוכל דחא בא אלה רמאל ובל לע

 אלו ,הרמשלו הדבעל ץראה תא ןתנ םלוכלו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיהלא

 אטחלו 'ה יניעב אוה ער יכ רמאל תותדה ינהכו םיליצאה ןמ בל םוש לע הלע

 הז ׳ישפח הלאה םידבעה וחלשש רחא דא םגו .הלאה תובעותה השועה בשחי

 לכל היהי דחא טפשמו דהא קוח יכ הנידמו הנידמ לכב הנתנ תדהו ,ריבכ אל

 ליעוה אל הז לכ לבא• ,ימואלה סוחיו םדאה רוע עבצ הארמ לדבה ןיאב םדא ינב

 תודחאה אוה הז ,ינידמה תרבחב םיניינע המכב ךרע יתוחפל םתוא ובשחי ןיידעו

 הרקש ערה שרושו רוקמהו ,םלועב םדא ינב ןיב ייתורבחה ייחב אצמנה תועירו

 היהש םעב תוגלפמה ידי לע היה םינומדקה םימיב דוע םלוע תומימ םדא ינבל

 ׳לדח אל רוע ,דבעל ומצע תא רוכמל ינעה היה חרכומו .םילדו םירישע םהיניב

 רכמנו ךמע ךיחא ךומי יכו (ה״כ ארקיו) הרמאו השודקה וניתרות ונל הוצ ןכלו

 הוחאב וב גוהנתש (ח״ע ארפס) ל״זח ורמאו ,דבע תדבע וב דובעת אל ךל

 וינבו אוה ךמעמ אציו ,ךמע דובעי לבויה תנש דע ,ךמע היהי בשותכ ריכשכ

 .ךיהלאמ תאריו ךרפב וב הדרת אל ,ומע

 םעה ןומהו םיליצא כ״כ רמאמ

 םירישע םהיניב אצמנש ,םדא ינב ןיב םלועה רדסש ורמא עדמה ימכחמ םיבר

 לדבההש םושמ ,טרפב םדא ןבלו ללכב םלועה תוחתפתהל דאמ בוט אוה םילדו

 תוואת הברת האנקהו ,ונורסח תואלמל םדאה תקושת תא ררועל הביסה אוה הזה

 חתפתי הז ידי לעו .רשעתהל תולובחת שקבל ותוא חירכיו .ול ןיאש המל םדאה

 ותכאלמ ביטהל תושדח תונוכמ אוצמל לדתשיו תונוש תומכחב םדאה לכש

 תוממורה בצמ לא הלעמ הלעמ םדאה תא ךילוי הזו ,ודמעמ בטיי ןעמל ותדובעו
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 הלשממ רבד לע עדמה ימכח תעד ב״כ רמאמ

 האירבב עבטה !רוח אוה ןכ יכ םהירמאמב תערל וארה עדמה ימכחמ םיבר

 .יחה ףוגב םלעסה תדוגא ונייה ,תועירו הרבח ייח ויחי רשא םייחה ילעבב

 תא ונתי םידבעהו ׳םידבע םהיניב שי רשא עודיכ ,םירובדהו םילמנה תרבח ייחו

 .הלשממהו םיליצאה תבוטלו הרבחה ללכ תבוטל ביואה םע המחלמב תומל םשפנ

 םעל תויהל ודחאתי רשאכ םדא ינב תרבח ןיב תויהל ךירצ ןכו עבטה קוח אוהו

 .םרא ינב תרבח ןיבו םירובדהו םילמנה תרבח ןיב לודג קוליח שי יתעדלו ,דחא

 .דיתעה רודל יח לב.םאה איהו תחא הכלמו םידבעו םירכזל וקלחנ עודיכ םירובדה

 עודיכו .תורודל ןימה םויק ןעמל םישנל םליח ונתי רשא חכ ישולח המה םירכזה

 עבטה רשאב םתוא ותימי םידבעה .עבטב םהל הבוצקה םתכאלמ תישע רחאש

 םהילאמ ועוגי רשא דע םימיה לכ םתוא לכלכל היהי רתומלו דוע םהל ךירצ ןיא

 םינשיהמ םילועמו םיבוט םישדח םירכזו ארבי שדח רוד האבה הנשל יכ עבטב

 תיבב הדובעה תכאלמ לכ ושעי המה ,חכ ירובגה המה םידבעהו ,םלועל ואובי

 ןכל .הרבחה לכל דחא טפשמו קלחכ קלח םפכ עיגימ וסנרפתי םלוכו הדשבו

 םידבעהמ דחא לכש ןידה ןמ אוהו ביואה דגנל המחלמ וכרעי דחא שיאכ םלוכ

 עודיכ םילמנהו .םתבוטלו םנעמל ,ללכה רובע המחלמב תומל ושפנ תא ןתי

 ׳אובל דיתעה תורודל יח לכ םא איה הבקנה יכ ,המחלמל ואצי אל תובקנה

 לע יכ ,רבד לכל קלחכ קלח ,הרבחה לכל םלוכל דחא טפשמ םידבעהו םירכזהו

 ,ללכה רובע המחלמב תומל ושפנ תא ןתי הרבחה ןמ דחא לכש אוה ןידה ןמ ןכ

 תרבח לש םלעסו סלעס ןימ לכל הדובעה הקלחנ עודיכ יח ףוג לש םלעס תרבחבו

 םישוע םהש הדובעו הדובע לכו םמצעל הדובע םהל שי םלעס ןימ לכ ומצעל ףוגה

 סלעסה דיב הנתנ ךרוצה תעל ביואב םוחלל המחלמה קלחו ,ללכה תבוטל אוה

 שמחל רחא םודא טלעס ןיב םדב אצמנה ןבל לעס אוה ,סעטיסאגאהפ םיארקנה

 דחא טפשמש עודיכו .ףוגה ךות לא אבה ביואה דגנ םוחלל אוה ותדובעו .תואמ

 םלוכו םהילע לשומו רש ןיאב הנומאב םתדובע תא ושעי םלוכו ףוגה סלעס לכל

 ריס בתכש המ האר .הלעמב וריבחמ לודג דחא ןיאו הוושב םפכ עיגימ ונחי

 1 טראפ ערוטיינ ףא ואל יד ורפסב טרעבושעד .מ רקוחהו וירמאמב דלאבמוה-

 רובע ביואה םע המחלמב תומל םשפנ תא ונתי קדצב ןכל ׳םעטסיס לאקיטע יד

 םתדובע רשא םיבר סלעסמ רצונה יחה ףוג לכ תבוטל רמול הצר ,ללכה תבוט

 תרבח ןיב אוה ןכ אל ,דחא ףוג תרבחב תויחל ודחאתה ךא ,הזמ הז הנוש ףוגב

 ,םהיניב תורהא ןיא יכ ,תועיר ייח תויחל דחא םעל תויהל ודחאתה רשא םדא ינב

 הז םע הז רחסמ תושעל םיחרכומ םהש םושמ אוהו ,םינפל ךא אוה תועירהו

 לכ תמאב לבא .םדאה ייחל ךרצנה הדובעה תכאלמ תרומתב הזמ הז םיסנרפתמו

 אוהו ,ותבוטל ךא תורשפאה לכב לדתשי בא תיב לכו ׳ומצעל םלוע אוה םדא

 הזמ ךא םא .והערל ערי והשעמב םא ול תפכיא אלו עבטה יקוח וילגרב סורדי
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 הכלממהו תדה א״כ רמאמ
 ןיאש תוישפחה תונידמב דאו ,הלשממה ןמי תדה דרפנש רחא תאזה תעב םגו

 אל םעה ירחבנ התע םג ,םעה יריחב ידי לע גהנתת הלשממהו ללכ ךלמ םהל

 ןוצרב ושעי םעה ירחבנו .םיערה םהישעמ לע םעה תנולתל ןזא וטי אלו ועמשי

 םיקוחה לכל ןמא הנעי םחרכ לעב םיברה םעה ןומהו .םירישעהו םיליצאה

 תנולתו ׳םירישעה תצעב םעה תלד לע םהילע םירחבנה וסימעי רשא םיטפשמהו

 בישקיש ימ ןיא לדה קעצי םאו ,םדגנל טפשמ ןיאו ןיד ןיאו עמשי אל !ומהה

 בישקת לדה תקעז םימשה יהלא לא םיללפתמ ונא קדצבו .ותקעזל עמשיו ולוקל

 ידי לעש עודי הז םגו ,ול עישויו לדה לוקל בישקיש ץראב *ימ ןיא יכ ,עישותו

 םה םעה ילדו .ויטפושלו םעה ירשל ויהיו ,ץראב תוגלפמ ושענ הלשממה תגהנה

 ,םילדה ןובשח לע םיבוט םייח ויחי םירישעהו רעצ ייה ויחי ,םיברה םעה ןומה

 הלשממה רשאכו ׳םימיה לכ הכלממה תאשמ ולבסי םינורחאה הלא םעה ןומהו

 םירישעה תבוטלו םירשה תצעב םא יכ המ ילב לע רחא םע םע המחלמ רגתת

 םה ,המחלמה יכרצל סמה תא ומכש לע אשי םעה ןומה ,הברה דסכ רוסאל

 תא וחלשי םהו ,המחלמל ךרצנה הכאלמ לכ תושעל הדובעהו ףסכה תא ונתי

 ךופשל המחלמה הדש לא ביואה דגנ םיפלא יפלאל םיקזחהו םיאירבה םהינב

 המחלמל םיאצויה ליחה ישנא םירענה תא ונכיו ,םתדלומ ץרא רובע םמד תא

 ואנקתי ןעמל םירעשב םתוא וללהיו׳ וחבשי םעה ירשו םיליצאהו םיטאירטאפ םשב

 רגתל םוי אובב םתדלומו םצרא רובע םמד תא וכפשי םה םגו ,םירענה לכ םהב

 רובעב ךא םמד תא וכפשי םעה ןומה תמאב יכ .םתבוטלו םנעמל תינש המחלמ

 ייח ויחי םעה ילד ןומהו .ולכאי המה ץראה ירפו בוטה יכ ,וירשו םעה יליצא

 וקלחיו םדיב הרשמה םדא ינב םחל וחקל יכ ,סומזיטאירטאפ הז אוה המו ׳ינוע

 ,איססור ץרא םשב ץראה תא וארקיו םהיניב תולובג ומישיו ץראה- תא םהל

 רובעל רוסאו אובת הפ דע .יתלחנ הזו יקלח הז רמאל ילגנא ץראו ינאמרעג ץרא

 םיהלאו םדא ינב לכל דחא בא אלה ,הלשממה ןוישר יתלב ץראל ץראמ- לובגה תא

 המה םיטעמה םירשהו םיליצאה ךא ,הרמשלו הדבעל .רושב םלוכל ץראה תא ןתנ

 םתבוטלו. םנעמל םעל םע ןיב ץראב תולובג וגיציו הקזח דיב הרשמה םהל וחקל

 לכ ושעי םיברהו םילדה םעה ןומהו ,ץראה בוטמ וגנעתי םירישעה ךא יכ

 םע ןיב המחלמ חקלתת רשאכו .ץחל ייח ויחיו הדשבו תיבב הדובעה תכאלמ

 ,םזיטאירטאפ םשב םתדלומ ץרא רובע םמד תא וכפשי םילדה םעה ןומה ,םעו

 תחת וימי לכ ץראב לומעי רשא למעה תחת ותרוכשמ אוה הזו לדה קלח אוח הז

 ,ןורכזל ורבק לע הבצמ ונבי םעה יליצאו ׳רומא םישודק תומ ירחאו .שמשה

 םמצע תא וחירטי םעה יליצא אלו ,הזו הז ,טאירטאפה רבקנ .דפ וילע תורח

 ומלשי םירישעהו■ הכאלמה- תא ושעי המה םעה ילד םא יכ ,הבצמה תונבל

 הדש לע ךפש רשא ומדב רפע ןכושה טאירטאפה הנק רשא הסכב םתרוכשמ

 .םעה בל יבידנ םשב םיארקנו ,בוט םש םהל ונקי דוע םעה יליצאו .המחלמה
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 רתוי אדגמה תא תונבא ואכי אאו ,םדא ינבא זתנ ץראהו 'הא םימש םימשה

 אדגמהש םדא ינב וננובתהש רשפאו ׳תושעא הדובעה ההא השק היה יכ הובג

 אא יכ םיקחרממ אדגמה הארנ אא עודמ הזא ועדי אאו בר קחרממ הארנ אא

 םימשה בא דע אדגמה תא ונבי םא חאו .תירודכ המדאהש םדא ינב ןיידע ועדי

 חא תונבא ואדחש םדוק רבכ אדגמה תא תונבא ואדח ןכא .בר קחרממ הארי אא

 ;חונבא וארהש רחאש םושמ ריעה תא תונבא ואדחיו בותכה רמא ןכא ׳ריעה

 דשאכ התיה ריעה !ינבב הגאפהה רוד תנווכו .ריעה תא ונב ןיידע אדגמה תא

 ךאמה ןכשמ היהי םשו ,הכואמ ריע ,סיאאפארטעמ ריעה היהתש םדוק יתרמא

 חשמו ביבסמ םימעה אכ אע וידיקפ ךאמה דיקפי םשמו וירטושו ויטפוש וירשו

 ןינבמ ער רתוי היה ריעה ןינבו ,ץראה אכב םדא ינב אבא הדותהו תדה אצת

 ;ויהש םדוק יתרמא רשאכ ,ערו בוט ברועמ היה אדגמה ןינב ןינעב יכ אדנמה

 ןינב אבא ,םתובא אע םינב באו סינב אע תובא בא בישהא ןעמא םדא ינבא בוט

 ־יתכ רשאכו םדוק יתחכוה רשאכ םדא ינבא ערו 'ה יניעב ער ׳ער ואוכ היה ריעה

 רהו ,ץראה תא ואאמי םדא ינבש הצרש הואא ןוצר דגנ היה הזש ,א״ז ם״יבאמה

 אשומ םשארב ךאמו םיינידמה םייח תויחאו האודג הכאממ ןנוכאו בשיתהא וצר

 רושו סמח הבריש ינידמה םצובקו ריעה ןינבמ חמצתש הדאותהו .בר אשממ

 ויהי םדא ינב אבו ,םיצירע תאשממו ןודזה רובגישב םדאה ינב ןיב חצרו אזגו

 דורמנ ךאמ אוהה תעבש עודיכו ,םתנומאב ןימאהא םיחרכומו םתחת םיפופכ

 ושחכ םארכ ויצעויו אוהו ,'הב דרמש אע דורמנ וא וארקש א״זח ורמאו םהיאע

 אכא ׳ה םשב ארקו םימשה יהאאב ןימאהש םרבאו .אוה אא אא יכ ורמאו 'הב

 חדה ינהכו הכאממה םאוע תומימש עודיכו .שאה ןשבכא והוכיאשה ץראה ישנא

 אושמאו םהידי תחת תדהו הכאממה תא קיזחהא הזא הז ורזעו הז תא הז וכמת
* 

 דחירכיו םעה ןוצר דגנ םינוכנ יתאב םירדסו םיקוח ושעיו ,הקזח דיב םעה אע

 ;דמכ םימיה ירבד ירפסמ עדוי אא הז ימו .םתדוקפ אא עומשא םעה ןומה תא

 עינעפסיא תנידמב םיניבה ימיבו םאוע תומימ םירשי םיקידצו םיבוט םישנא

 י־אטואא) שאה ןשבכב ואפנ בא יריבא תדה ינהכו םיצירעה תאשממב אאגוטראפו

 ואיצוה תונוש תונידמב םגו .םהיהאאב ןימאהאו םתד רימהא וצר אאש אע (עפ־עד

 .שאב םתוא ופרש םהיפכב סמח אא אעו המה םיפשכמ יכ םדא ינב אע האיאע

 ׳טפשמא ואבוה אעאיאאגו סעטארקאסכ בא ירקחו עדמ יאעב םימכח םישנאו

 ומאא ושפנב ביהרה רשא אע ינשהו ,רקש יה־אאב ןימאהא הצר אא רשא ןושארה

 בותכה דגנ אוה םינהנה תעדאו ,סוקינרעפוק תעדכ שמשא בוסת ץראה רשא

 תמחמ ואפנ ץראה ימע ריחבמ םישנא יפאא המכו ,תומא םתוא וטפש ןכא ,הרותב

 היה ןכ .םתגהנה רדס דגנ רבדא םשפנב וביהרהש אע תותדה ינהכו תוכאממה

 .הזה םויה דע ץראה אכב רודו רוד אכבו םעו םע תכאממ אכב םאוע תומימ
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 הצריש תעב םהב שמתשהל תולמה ול רורביו ךרדה ול רחבי םדא ינבמ דחא

 ןושלב ןשי די בתכ ינפל הרקה תחא םעפ הפסה לע בותכל וא ,והער םע רבידל

 היה בותכה ןינע לכו .םש בותכה עיטטיבאלעשט הלמ שוריפ יתעדי אלו .איססור

 תולמ יתש אוה עיטטיבאלעשט .יושכעה איססור ןושל עדוי יכנא ךא םא יל רזומ

 עיטטיב ,תילגנא ןושלב ידאב ,ינאמרעג ןושלב רעפרעק ,רוג ׳אלעט אוה אלעשט

 ןינעו ,טאעב אט קיירטס אט תילגנא ןושלב טיב ,ינאמרעג ןושלב ןעגאלש ,הכמ

 םימיב גהנמ היהו ,עינעשארפ ,ךלמל השקב בתכ אוה עיטטיבאלעשט םש

 ךלמה ינפל עינעשארפ םדא איבה רשאכש ,בתכנ היה בתכהש תעב םינומדקה

 םשב עינעשארפ וארק ןכ לע יכ .ץראה לע ושארב הכמו וינפ לע לפונ היה

 ונייה תונוש תולמב דחא ןינע ארקי םעו םע ןושל לכב דועו, .עיטטיב־אלעשט

 .הארי .ץלע .זלע ,החמש ןושש ,הואת ,הדמח ,הקושת ,ץפח ׳ןוצר שדוקה ןושלב

 .ץירע .דוש .סמח .לזג .ץימא ׳קזח ,זע ,רובג ,הגות ,המגע ,דחפ ,המיא .רוגי

 .לפרע ,ןנע ,רדה דוה ,ראפ ,האנ הפי ,רקשי ,טיבמ האור ׳רסא .ץבק .ץירפ

 םיניינעב שדוקה ןושלב הברה והומכו .רהוז ,ויז ,הגונ רוא .םיאישנ ,םיבע דא

 וניינעו .דחא ןינע לע תונוש תולמב ושמשי םעו םע לכ ןושלב אוה ןכו םינוש

 וברעתה רשאכו ומצעל םירבדה תומש ול ארק בא תיב לכש יתרמא רשאכ אוה

 בא תיב ולאש םעפו .םאהו באה ןושל תונושל יתשב םהינב ושמש זא םהיניב

 ושמשיש תולמ שי ןכל ,דחא םשב רבדה וארקו רחא בא תיבמ רבד םש דחא

 ושדחתנ אלש יתעד ןכל .םעו םע לכ ןושלב אוה ןכו .םינוש םימע תונושל םהב

 תונושלה וחתפתנ הגרדהב םא יכ םואתפ םיכאלמ םיעבש ידי לע ןושל םיעבשה

 ושיגרה אל םינומדקה םימיב םדא ינבו ,הגלפהה רוד רחא םימיה ךשמב תונוש

 םימי תאלמב ןמזה ךשמב םא יכ םינוש תומשב םיבר םירבד םירבדמ םהש

 ריעה תא תונבל םיקחרממ םירטושה תדוקפב םדא ינב ואב רשאכ יהיו ,םיבר

 אוה הזו .הז תא הז ועמש אלו תחא הפשב ורבדי אלש ועדי זא .לדגמה תאו

 תאו ריעה תא ונבי רשא םוקמב םש רמו,ל הצר םתפש םש הלבנו בותכה רמאש

 תונושלב ורבדי רשא ץרא יספא לכמ הדובעל םדא ינב וצבקתי םש רשאב ׳לדגמה

 אלו ,םהיניב וביריו והער תא שיא ועמש אל הדובעל םש ואב רשאכ יהיו תונוש

 ריעה תא תונבל תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצביו .םדקמב תודחאה דוע היה

 .ריעה תא תונבל ולדחיו .לדגמה תאו

 ריעה תא תונבל ולדחיו 'כ רמאמ

 אליממ היה הזש םושמ ,לדגמה תא בותכה רכז אלו ,ריעה תא תונבל ולדחיו

 טושמ ,לדגמה תא דוע תונבל ןיכירצ ויה אל ריעה תא תונבל ולדחש ןויכ

 תא תונבל ולדח רשאכ ןכל הריעה ואבי רשא ךרדה תא תורוהל היה לדגמהש

 ולדחש םדוק לדגמה תא תונבל ולדחש רשפאו ,לדגמה ןינבמ םג ולדח ריעה

 יכ תושעל רשפא יאש רבד אוה הזש םדא ינב וארש םושמ .ריעה תא תונבל
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 אל טממ יכ ביתכ אלה ךל השקי לאו .ץראה- לכ ינפ לע וצופי םהיניב וביריש

 הבושתו ׳םדא ינב ןיב תודחאה לטבל אוה ןורב שודקה השע ךיאו תוערה■ אצת

 הגלפהה היהו ער אלו בוטל ןוקית היה- הגלפהה רודב דוריפהש הז אוה ,הזל

 ,ריעה תונבל ולדחיו .העושי חימצמו היחמו תיממ ׳ה ׳םדא ינב לכל ללכה תבוטל

 .ריעה תונבל ולדח םהיניב הלפנש בירהו דוריפה ידי לעו

 הפשה רבד לע ם״יבלמה תעד ט״י רמאמ

 ןיא םירפס ורבחתנ רבכ הנה ,בתכ הוצמהו הרותה ושוריפב ל״ז ם״יבלמה

 המכסה ידי לע םה םאו עבטב םדא ינבב ועטינ תונושלה םא תאז הריקחב רפסמ

 אב השמו ,הזמ הלאו הזמ הלא תזב וכובנ םירקוחהו .םמצעל ונקת םע לכש

 םדא ינב לכ וחמנ ו״נרת םיפלא ׳ב תנשב יכ ונל עידוהו ה״מת םיפלא ׳ג תנשב

 גלפ רודב הנש האמ ירחאו ,רבע תפש םירבדמ םלוכ וינב 'גו הנ ראשנו לובמב

 יל הארנ אלו .ותחגשהו 'ה ידי לע םואתפ ןושל םיעבש םדא ינב !יב ושדחתנ

 אל לבא ותחגשהו 'ה ידי לע ושדחתנ ןושל םיעבשהש תמאה אוה ןה ,ותעד

 םיעבשה ידי לע ןושל םיעבשה ושדחתנש עמשמ וניא ל״זח ירבדמו .םואתפ

 עבטבו ,הגרדהב וחתפתנו ושדחתנ תונוש תונושלהש יתעד ןכל ,םואתפ םיכאלמ

 לע וצופנש רחא ׳הגלפהה רוד רחא ןושל םיעבשל ויהש דע תונושלה ושבתשנ

 ןושל לע לועפי ץראה ריואש עודיכו ,םינוש םימילקאב רוגל וכלהו ץראה לכ ינפ

 רוגל ועסנ ךא םא תובאהמ אטבמה! תפש ושרי םינבהו םדא ינב ןיב אטבמה

 םדא ינב ןיב תונושלה שבתשהלו תונשל תובסה- ןמ דחא היה הזו רחא םוקמב

 בותכה ונל רפסו .םינוש סטקעלאירב םירבדמ דחא םעש עודיכ רחא םעמ וליפא
 ק״דרה בתכו .תלבס ורמאו תלבש רמאל ולכי אל םירפא טבשש (ב״י םיטפוש)

 ארקל םיניבמ ןניאש תפרצ ישנא ומכ הז םהל םרוג םצרא ריוא היה ילוא ל״ז

 אלש םישנא אצמנ אטיל תנידמבש עודיכו .הפר וית ומכ התוא !יארוקו ןישה

 אל אניח ישנאו ,הפר ךכ ורמאי ינאמרעג ישנאו ,ןיס םא יכ ןיש רבדל ולכי

 םירמואו אה תוא אטבל םילוכי אל ילגנא םעו .ךול םירמאו ךוק אטבל םילוכי
 ןושלב אצש תלמ ומכ ,תרחא הפשב תאצמנ וניאש תחא תפשב חלמ שיו .אק

 תונשל אטבמה תפש לע לועפי רשא םילקאה תבס אוה הז לכו המודכו .איססור

 םימילקא תומוקמב רוגל ועסיו הגלפהה רוד רחא םדא ינב וטשפתה רשאכו .ןושלה

 םדא ינב ודרפנ רשאכ דועו .ןושלה שבתשנו אטבמה תפש הנתשנ ןכ םינוש

 םישדח תומש הברה ןמזה ךשמב .דדבל רוגל םיקחרמב וכלה בא תיב לכו

 םינוש םייח ילעבו חמוצ םינימ שדחה םוקמב הארש שדח רבד לכ יכ .ונושלב

 לכ ןושל דועו .ומצעל םש ול ארק בא תיב לכ .וכרצל ול השע רשא שדח ילכ לכו

 םינוש םינפואבו תונוש תולמב ושמשי םעו םע לכו .ןמזה ךשמב הנתשמ םעו םע

 עדוי םינשי םיבתכו םירפסב ארוקה לכו .הפה ןושלב הבשחממ ןויער איצוהל

 לכו .ויפ ןושלב המ רבד ןינע איצוהל םדא ינב םהל ואצמי תושדח תוביתנ יכ .הז
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 עבטמ יטרפ דחא קצח עבטה צצכ ךותב אוהו עבטה יקוחב ארבנ אוה ומצעב

 שיש ודמא הנגפהה רודב תישילשה תכו ,לצבה תא תונשצ צוכי טרפה ןיאו, םצועה

 םצועה תגהנה רדסו עבטה יקוח תונשצו םוקמה תרזג צטבצ םדאה תצוכיב

 ער םהצ הנואי אצש הפורת אצמי ויתולובחתב םדאהו .וב םחצנו הצענ ורמאו

 ורמאו םיהצאצ םמצע תא ושעיו םימשה יהצא ׳הב ודרמיו .ריעב ורוגי רשאכ

 צדגמה ןינב יהיו ,לדגמה תאו ריעה תא תונבצ םעה תא וחירכיו .םש ונצ השענו

 ויהו קחרמצ ץראב וטשפתה ןכ תורפצ םדאה ינב וברה רשאכ יכ םעה צע אשמצ

 ריעה תא ונביו םיקחרממ ותוא ואריש ןעמצ הצעמצ צדגמה תא תונבצ םיחרכומ

 םידבעצ םעה צכ ויהיו םינשו םיבר םימי םהצ תאצמ דע םוי םוי צדגמה תאו

 ןינב םעהצ ערה םהצ ביטהצ ורמאש תחתו .רענש ץראב וירשו דורמנ ךצמצ

 .צדגמהו ריעה

 לדגמהו דיעה תא תוארל ׳ה דריו ח״י רמאמ

 תוארצ שוריפ .םדאה ינב ונב רשא צדגמה תאו ריעה תא תוארצ 'ה דריו

 םע ץובקצ ויהיש רחאו לדגמהו ריעה ןינבמ םדא ינבצ היהי רשא בוטהו תצעותה

 הגרדמב ודמע ןיידע םרא ינבש םדוק יתרמא רשאכו ,תחא הצשממ תחת דחא

 םהיתב תאו םמצע תא רומשצ ריא דוע ועדי אצו םיארפ םישנא ויהו הצפש

 ,תוער תוחירו םישופיע הברתי חרכהב היקנ יא הצורג ריעבו ,הרהטב ריעה תוצוחו

 ןמ םצוכ ודבאיו תובר תופגמו םיער םיעגפו תונוש תוצחמ םהיצע אובי הז ידי צעו

 ינב ומייקתיש היה ונוצרו הרצי תבשצ ארב והתצ אצ אוה דורב שודקהו ,ץראה

 םהצ בוטו צדגמה תאו ריעה תא ונבש םדא ינבצ אוה בוט אצ ןכצ ,ץראב םרא

 םצחה הזו םצוכצ תחא הפשו דחא םע ןה ׳ה רמאיו ,ץראה צכ ינפ צע וצופיש

 אוה רורב שודקהש רמול הצר ,תושעצ ומזי רשא צכ םהמ רצבי אצ התעו תושעצ

 םושמ אוה לדגמה תאו ריעה תא תונבל וצחה םדא ינבש הזצ הביסהש האר

 דומעיש רחא ןוצר ןיאו ,דחא ןוצרב דחא שיאכ דחא םע םהו םצוכצ תחא הפשש

 תושעצ ומזי רשא צכ םהמ רצבי אצ התעו תושעצ םצחה הזו .םנוצר צטבצ םדגנכ

 םהצ ערהצ תושעצ םצחה הזו ערצ בוט ןיב ןיהבהצ ועדי אצ םדא ינב רשאכו

 ןכצ .דיתעצ םהצ ערהצ תושעצ ומזי רשא צכ םהמ רצבי אצ התעו .םהישעמב

 היהיש אוה 'ה ןוצר תמאב יכ .ומש ךרבתי ותצעממ הדירי אוהו .הדרנ הבה

 ׳האירבב לודג צצכ אוהו דמוע םצועה םוצשה צע יכ םצועב םוצשו תודחא

 הגרדמב םידמוע ןיידע םדא ינבש ןויכ צבא ,צכה תא ארובו םוצש השוע עודיכ

 .ער ארובו םוצש השוע בותככ ,ער ארבנ םהיניב היהש תודחאה ידי צעו הצפש

 תפש שיא ועמשי אצ רשא םתפש םש הצבנו הדרנ רמאו ותצעממ ׳ה דרי ןכצ

 וגרהיו הזב הז וביריו םהיניב תודחאה צטבתתו הז תא הז וניבי אצ זאו ,והער

 ויצע דמוע הזו .טיט איבמ הזו הנבצ צאוש הז צ״זח ורמא רשאכ ויחא תא שיא

 הז ידי צעו שוריפ ,ץראה צכ ינפ צע םשמ םתא׳ה ץפיו .וחומ תא עצופו



 חמפה רוד זי רמאט

 דיבש הגלפהה רוד ורמא ןכו .ותגשה יפכ הולא ול רייצי ותבשחמב םדא לכו

 ותוא רייצלו הולא םש דימעהלו םימשה לא ונויערב תולעל רשפא םדאה

 ןיא יכ ורמאו ותוא ובזכיו םיהלאב ושחכ תאזה תכה םגו ,ונוצרכ ותבשחמב

 ,עבטה תוחרוא חלסי הרקמהו ,עדמ אלב עבטב השענ לכה ךא םימשב םיהלא

 .ותוא הכנו הלענ הרמא תישילשה תכהו .וניהלא םש דימענו הלענ ורמא םהו

 .ערו בוט יערוי םיהלאכ אוהו םיהלא יראות לכ םדאהל שיש םרמאב אוה ונינעו

 תומדתהל תורשפאה ול שי ותמכחבו ונוצרב םדאה ןכ לע .לוכיו הצורו בשוח אוהו

 ורמאש אוה הזו ׳םלועה רדפו האירבה תונשל תלוכי שי םדאה דיבו הולאל

 עדמו המכחב הלע ךא םא םדאה תמאבו ,וב םחלנו הלענ וא ,ותוא הכנו הלענ

 וכרצל םהב דובעל םא יכ עבטה יקוח תונשל תירשפאה ודיב ןיא ,הלעמ הלעמ

 עדמבו המכחב הולא יקוחב שמשת האירבה לכ תמאב יכ ,האירבה לכב אוה רשאכ

 רבד ותמכחב השע םדאהש םלועב רבד ןיאו ,ללכב םדאהו ,םמויקלו םהל בוטל

 שדח רבד אל ויתולובחתב השעיו השועו השע רשא םדאה השעמ לכ יכ ׳שדח

 לכ ןיא םולשה וילע ךלמה המלש רמא רשאכ ,םימלועל היה רבכ םא יכ אוה

 האירבב אצמו עדיו האר אוה םדאה השעש שדח רבד לכו .שמשה תחת שדח

 ץרא תומהבמ ונפלמ יזובה לאכרב ןב אוהילא רמא רשאכ תושעל דמל םהמו

 טעטםיס ורפטב טרעבושעד .מ רקוחה תעדל הארה רשאכו .ונמכחת םימשה ךועמו

 תושעל דמל םדאהש המ לכש אוהו 2 טראפ ערוטיינ ךא ואל יד ןא דעסייב

 ,םלועל םדאה אבש םדוק האירבב םלועב אצמנ רבכ ןויסנה ידי לע ויתולובחתב

 ריסע קירטנו דיסע ןיסאראק תרזעב תכתמב תורחל לזרבו תשוחנ שרה ונייה

 ובקני רשא םינוש המירו סעמאדאטיל ,סעדאלאהפ ,סוקסולאמ םייחה ילעבמ דמל

 .ןכשמ םהל תושעל םהיפב רשא דיסעה תרזעב רוצו ןבאב

 םיאצמנה םיגד ינימ ןמ הז דמל אוהו םבלוב רוא קירטקעלע השע םדאה

 תנוכמ ,םהל ךירצה תעל וב ושמשיו םפוגב קירטקעלע חכ םהל שיש םיה קמעב

 רבכ הז ,םדאה השע רשא תיכוכז ילכו פאקסעלעטו פאקסארקימו ךארגאטאפה

 םימשב ךועל ןיילפארעא ׳ייא יד ךא סנעל ןעלאטטסירק יד ,ןיעה תנוכמב אצמנ

 אל םלועמו האירבה ןמ םדאה דמלש םירבד הברה רפוסו ךלוה דועו ,ךועהמ דמל

 יתובשחמ אל יכ בותכה יתראב רשאכ אוהו ,היה אל רשא שדח רבד םדאה השע

 יקח תונשל לוכי אוה ךורב שודקה יכ .'ה םואנ יכרד םהיכרד אלו םכיתובשחמ

 םא יכ ותבשחמב רייצלו בושחל לוכי אוה יכ םדאה אל לבא ונוצרכ .עבטה

 רשאכ ,שדח רבד אל לבא םלועב אצמנ רבכו עדיו האר אוה רשא רבד

 תונשל לוכי אל םדאה ןכ לע .יטרפ ןוצר םדאהל ןיאש ומוקמב יתראיב

 אוה ךורב שודקהש ל״זח ורמאש המ ךל השקי לאו ,עבטה יקוח

 ררועי ותלפתב םא יכ ולטבמ ומצעב קידצהש אל ינאש םתה ׳ולטבמ קידצו רזוג

 םדאה יכ ,םדאה אל לבא ,ותריזג לטבמ ונוצרב אוה ךורב שודקהו .'ה• ימחר
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 אציו היב ומייקתאו אעראב ומילגאו אוה ךידב אשדוק חל וליפאו אליעל ודרמי

 ימייק ןוניא אד אמוי ןעכ דעו ישנ רתב ועט רתבלו ,הינמ אטשפתאל וליכי

 םיליפנ ןוניאו !ירבג םיקנע והל ורקו ןינב ודילואו אשנ ינבל ןישרח יפלואו

 (תישארב) בותכה רמא רשאכ הגלפהה רוד ימיב ויה םהו ,םיהלא ינב ןורקא

 ולעיש םרמאב םש בשנו הלענ ורמא םהו ,ןכ ירחא םגו ץראב זא ויה םיליפנה

 הלענ הרמא הינשה תכו םימשב היהי ושארש ונביש ׳לדגמהו ידי לע םימשל

 רשא םימשב םיאצמנה םיברה םי הלאהמ דחא רמול הצר ,וניהלא םש דימענו

 תכו ׳וניהלא םש תויהל ונתאמ דחא דימענ וא םיהלאה היהי אוה וניניעב בטי

 רשפא םלועהש םרמאב ,ותוא חצנלו וב םחלנו ותוא הכנו הלענ הרמא תישילשה

 ומערתהש אלא דוע אלו חיגשמו גיהנמל ךירצ וניא םלועהו הולא יתלב םייקתהל

 רחאו ץראה שילש חטשו םיה הלע (1 םימעפ הז יכ םלועב םיהלאה תגהנה רדס לע

 אל יכ ורמאו םיהלאב ושחכ ןכ לע יכ ץראה לכ ינפ לע םימ לובמה איבה ךכ

 ל״זח רמאמ תנווכ רמול שי דועו .ותוא הכנו הלענ ורמא ןכ לע יכ אוה לא

 םדאהש ןויכ רמול הצר ,םש בשנו הלענ הרמא הנושארה תכ אוהו ,רחא ןפואב

 אוהו האירבה לכ לע ותעידיבו ולכשב הלע םדאה תעכו ,םלועה לש קלח אוה

 בשנו רתויו רתוי עדמבו המכחב תולעל םא יכ ונל ןיא ןכ לע רוציה לכ ריחב

 רוציה לכב ןיא התע דע ןויכש םריבאב .םיהלאל םדאה היהי זא רמול הצר .םש

 םוכס אוה םדאה ןכ לע ,שארל לכל אשנתה אוהו םדאה ןמ הלעמב םר רתוי

 הזו ׳םדאה ידעלבמ רחא םיהלא ןיאו ,םיהלאה אוה םדאה ןכל לכה תילכתו לכה

 אוהו ,וניהלא םש דומענו הלענ הרמא הינשה תכו ,םש בשנו הלענ ורמאש אוה

 םדאה תבשחמ תודלות אוה הולאש סענאהפאנעסק ןוי ימכחמ דחא רמא רשאכ

 יס ?ע הטיחה ידי? ואב (התוחתפתה תורוקו ץראה תנוכת תרות) עיגא?אעגה ימכח (1

 םיבר םימי ץראב הווהתנ ?ורגה םיה וא ןוכיתה םיה יכ ,םתתמאב קפתסה? ןיאש םיקזח םיתפומ

 העקבה תא חטשי ראט?ארביג ירוצ דרד ץרפתה ץראה תא בבוסה סונייקוא םיה יכ ,האירבה רחא

 .ופי דע תינשו ׳הירברב יפכ דע הנושאר םימעפ יתש הקירפאו הפורייא ןיב זא התיהש הקומעה

 ,םיאצומה המיה ?א .ומ ?אקזחיב קוספה ?ע םרואיב רורב הארנש ומכ ?"זח? םג עודי הזה רבדה

 רודב דחאו שונא רודב דחא ,אציש םימעפ יתש דגנכ םיאצומה ומש ארקנ המ?ו ?ורגה םי הז

 .(ג״כ ו״פ םי?קש ימ?שורי) .ופי רעו וכע דע הינשבו הירברב יפיכ דע אצי הנושארב ,הג?פה

 ת?חתב היה א?ו השדח האירב אוה ?ורגה םיהש ועדי ?"זח םג יכ תעד? םיארמ ה?אה םירבדה

 ?ורגה םיה תא האורה : הנשמה תנוכ רובב ונ? אצת הז יפ?ו (תישארב ימי תששב) האירבה

 דרבמש ומכ "תישארב השעמ" השע דורב וי?ע ררבמ וניאו ,"?ורגה םיה תא השעש רורב" : ררבמ

 הנה ,השדה האירב אוה םא יכ האירבה ת?חתב תואיצמב היה א? הזה םיהש ינפמ ,םימיה ראש ?ע1

 םיה תא האור? ועבקש תיטרפ הכרב? םעט ןתונה ?"ז י "שר ?ש וקוחד? ןיקקזנ ונא ןיא ןכ יכ

 ? היתובישח המ ונעדי א? תמאבו .״ומצע ינפב הכרב ונעמ? ועבק בושח אהש ינפמש״ ?ורגה

 אבר אמי "?ורגה םיה" ומגרתש ימ?*עיורי ו ןתנוי ימוגרת ?ע אמיתהו (.דנ תוכרב י "שר ןייע)
 '".■'יי.■ 11[.,..'

 .סונייקוא אוה
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 ריעה תא בוזעל םיחרכומ ויהיש ער םהל הנואי אל ריעה !ינבמש רמול הצר

 .ץראה לכ ינפ לע וצופיו

 הגלפה רוד ז״י רמאמ
 בותככ ,לדגמהו ריעה !ינבב תרחא הנווכ הגלפהה רודל היהש רמול שי דועו

 ושארו קזח רצבמ לדגמ הכותבו ריע ונל הנבנ הבה (חנ השרפ רשיה רפסו

 תער לדחת ןעמלו ׳םלועה לכ לע םילשומ וניתויה ןעמל םש ונל השענו םימשב

 םהיתומחלממ ץראה לכ ינפ לע ץופנ אלו הקזחב םהילע ךולמנו ונילעמ וניביוא

 בותכה רמאו ,הפיכב ךלמ תויהל הצר אוהו דורמנ םהילע לשומ היה איהה תעבו

 ,ויפב תוירב לש ןתעד דצ ל״ז י״שר שריפו /ה ינפל דיצ רובג היה אוה וילע

 ןתעד דצו 'ה םשל אוה ותנווכש םינפל תוירבל רמא אוה רמול הצר /ה ינפל

 וארקש ל״זח ורמא רשאכ היה ןכו .'הב דורמל רמא ובלב לבא המרמב תוירב לש

 'ה יכרדב דורמנ ךלה אל ךא רשיה רפסב בותככ .'הב דרמש לע דורמנ ול

 םיהלא שעיו םהה םימיה דע לובמה ימימ וינפל ויה רשא םדאה לכמ עישריו

 לכ תא ץראה ישנא לכו וידבע לכ תא דמליו 'הב דורמיו םהל הוחתשיו ןבאו ץעמ

 חטבל ךלמ דורמנ ךלמהו ,ךלמל םהילע םח ינב והוכילמהש רחאו ,םיערה ויכרד

 הנבנ הבה ורמאיו וילודג■ לכו דורמנ ירש לכ וצעיתיו ,ודי תחת ץראה לכ יהתו

 לע םילשומ ונתויה ןעמל םש ונל השענו םימשב ושארו לדגמ הכותבו ריע ונל

 .׳ה ינפל תאטחו עשפל לדגמהו ריעה ןינב יהיו .םלועה לכ

 םימשה יהלא 'הב ודרמיו םינוב םה יהיו לדגמה תאו ריעה תא תונבל ולחיו

 הרמא תינשהו ,וב םחלנו המימשה הלענ תחאה רמאתו ׳תותכ השלשל וקלחתיו

 המימשה הלענ הרמא תישילשהו ,םש והדבענו וניהלא םש דימענו המימשה הלענ

 רחא חסונב ורמא (א״ע ט״ק ךד ןירדהנס) ל״זחו .םיחמרו תותשקב ותוא הכנו

 חסונ יפל יכ ןוכנה אוה יתעדלו םש בשנו הלענ הרמא הנושאר תכהש אוהו

 וב םחלנו הלענ םירמוא וללה ,תישילשה תכל הנושארה תכ ןיב המ רשיה רפס

 םש בשנו הלענ הרמא הנושארה תכ ל״זח חסונלו .וב הכנו הלענ םירמוא וללהו

 םמצע תא ואשנתהש אוהו תותכ השלשה לכל היה תחא הנווכו ,המחלמ יתלב

 השענו ורמאו םיהלאל םמצע תא ושעיו םימשה יהלא ׳הב ודרמיו הלעמ יפלכ

 הלענ הרמא הנושארה תכ .הז אוה ל״זח ורמאש תותכ השלשה ןינעו,םש ונל

 םלצב ביתכו וניתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאש ןויכ םרמאב םש בשנו

 םהש ורמאו ,ערו בוטט יעדוי םיהלאכ אוה םדאה ןכ לע ,םדאה תא השע םיהלא

 םע הז ומחלנ םיהלאהש םינומדקה םימעה ירפסב אצמנש ומכ .םימשה ןמ ולפנ

 זאש ץראב ויה םיליפנה ל״ז ם״יבלמה בתכ ןכו ,ץראה לע םימשה ןמי ולפנו הז

 ןמ ולפנש םיהלא ינב םהש םמצע לע ורמאש םיארונ חכ ירוביגו םיקנע ואצמנ

 םתוכלמש ןויו אניחו םירצמ ימע לש יגאלאעטימ ירפסב בותכ אצמנ ןכו .םימשה

 ל״אזעו א״זע (ח״נ ךד תישארב) רהזב בותכ ןכו ,תוהלא יצחו תוהלאה ןמ ליחתי
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 ע^יבתו היפ תא ץראה החתפ םדאה ינב ונב רשא אוהה לדגמהו .המימת הנש םהל

 ונממ תישילשהו תרחאה תישילשה תא דורשתו םימשה ןמ שא םג דרתו .ותשילש

 תישילש רמול הצר .םימשה ריואב יולת רשא ונממ יהיו ,הזה םויה דע ראשנ

 ׳ג ולש ךלהמ היה תישילשה םא השה הזו ,םימי 'ג ולש ךלהמ יהיו ,יעצמאה

 ויה תולעמהש רמוא םא דאו המימת הנש ולוכ ךלהמש םדוה רמא ךיאו םימי

 בותכ י״אב רפסבו .ושיארל תולעל המימת הנש ךרצנ אל לדגמה שאר דע םיבבוס

 ,תואסרפ 'כ ןיאור לדגמה שארמו ׳רעטפאלק מ״רת ובחרו תבש םוחת טעמכ הובג

 ומצעב לדגמה הבוג תדמש אוה אל לדגמה הבוג ובשחש המש רמול יל תיארנו

 היה לדגמה שאר ןמש אלא רזעילא יברד יהרפב ל״זח תעד יפל לימ םיעבש היה

 שילש ןמ רמול הצר ,םימי 'ג ךלהמ ושילשו .לימ םיעבש ךלהמ תוארל רשפא

 לדגמה תדמ לבא תואסרפ 'כ וא ,םימי 'ג ךלהמ תוארל רשפא היה ראשנש לדגמה

 םירמאמה לכ ותמאתי הזבו תבש םוחת טעמכ אלא ךכ לכ הובג היה אל ומצעב

 אלש רשיה רפסב בותכש המו .הז תא הז םירתוס ויהי אלו ליעל יתבתכ רשא

 .אוה רפוס תועט ,המימת הנש דע םינובה לא םינבלהו רמחה עיגה

 םש ונל השענו ז״ט רמאמ
 תונבל הלחתמ הגלפהה. רוד תנווכש םדוק יתרמא רשאכו ,םש ונל השענו

 רורמל הלחתמ םבלב היה אלו ,םדאה ינב תבוטל היה לדגמה תאו ריעה תא

 ונמש עדויו לדגמה תא וארי לכהש רמול הצר ,םש ונל השענו ורמאש הזו .׳הב

 ורזע םשו םרבאו (חנ השרפ) ל״ז ע״באר בתכש הממ עמשמ ןכו ׳ץראב לודג םעל

 תונבל ומיכסהו הגלפהה רוד תצעב ויה םשו םרבאש רמול הצר .לדגמה ןינבב

 הארנכ .לבא ,םדאה ינבל בוטל היה לדגמה ןינבב םתנווכש םושמ ,לדגמה תא

 רבעו (יד״כ רזעילא יבר יקרפ) ל״זח ונל ורפס רשאכ .ריעה ןינבב ומיכסה אלש

 גלפ ׳ה עלב רמאו ויהלא םשב םללקו ריעה תא ןינוב םתוא הארו חרת ןב םרבא

 םושמ ,הז אוה ריעה ןינבב םרבא םיכסה אל ןכ לעש רמול יל הארנו .םנושל

 תונוש תולחממ םמצע תא רומשל םדא ינב דוע ועדי אל םינומדקה םימיבש

 יא םוקמב ווהתי רשא םישופיעו תוער תוחירמ םדא ינב לע םיאבה םיער םיעגפו

 ריעה תוצוחו םתונבשמ יתב תא קיזחהל ךיא דוע ועדי אל םדא ינבו ,אמטו יקנ

 םרבא רמא ןכל ,ץראב רשא תולודגה םירעב התע אוה רשאכ יראטינאס םייקנ

 אובי םיער םיעגפו תופגמ יכ ער קר ,ריעה ןינבב םדא ינב םהל ואיבי אל יכ

 םהיניב תודחא היהי אלו םנושל 'ה גלפ םרבא רמא ןכל .םלוכ ותומיו םתילע

 ותומי אלו ץראה לכב וצופיש םדא ינבל היהי בוטו .ריעה תא תונבל ולדחיו

 תאו ריעה תא ונביו םרבא תעדל ןזא וטה אל הגלפהה׳ רוד ךא ׳ריעב הפגממ

 ילוא ,ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ הז לע וחיגשה אלו ,םש ונל השענו ורמאו ,לדגמה

 םהו ,ריעב םהילע אוביש םיער םיעגפו תופגממ ריעה תא בוזעל םיחרכומ ויהי

 ,ןאכמ ונציפהל הכמ םוש ונילע אובי אלש ל״ז י״שר שריפ רשאכ םבלב ורמא
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 ןאס לכ םינומדקה םימיב םלועה רדס היה ןכ יכ ,הקזח דיב ול רשא לכ תא הקיו

 תא ןקתל הלובחתו הצע ושקביו םדא ינב יניעב הזה רבדה עריו ,רבג םילאד

 ורמאיו ,םהירחא םהינבלו ,םהל בטי ןעמל םלועב הגהנהה רדס ביטהלו תועמה

 םיקוחו םירדס תושעלו תחא הלשממ תחת דחא םעל תויהל םהל בוטש םבלב

 ץראב העקב ואצמיו םדקמ םעסנב יהיו ,םולש לש םייח ויחי ןעמל םעה לכל בוטל

 הנבלנ הבה והער לא שיא ורמאיו .םלוכ תא קיזחהל ל״ז י״שר שריפ ,רענש

 ,ןבאל הנבלה םהל יהתו ׳רמח אצמנ םשו העקב איהש לבבב םינבא ןיאש םינבל

 עמשמבו ,םתיב ינב רובע םיתב תונבלו .םינבלה ןיב תתל רמחל םהל היה רמחהו

 תויחהל ,אוהה תעב המש ובשיש תוחפשמה לכל ליכהל היד .דתיה רענש תעקבש

 .ןאצל הערמ ירו הדשה תאובתב םשפנ תא

 לדנמו ריע ו״ם רמאמ
 לע ץופנ ןפ םש ונל השענו םימשב ושארו לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו

 ץראה ינפ לכ לע ץופנ ןפ (ד״כ רזעילא יבר יקרפ) ל״זח ורמאו .ץראה ינפ לכ

 ץראב וצופנש םהינפל םדוק ועסנש םדאה ינב םינושארכ רמול הצר .םינושארכ

 ובירי רשאכ יהיו םהיניב תודחא היה אלו ומצעל בא תיב לכ יכרנא ייח ויחו

 ןמ םרכז ודבא תובר תוחפשמו והער תא שיא ודימשהו ויחא תא שיא וגרהיו

 ינפ לכ לע ץופנ ןפ םימשב ושארו לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו .ץראה

 יתפש בתכו ,ןאכמ ונציפהל .רכמ םוש ונילע איבי אלש ל״ז י״שר שריפ ,ץראה

 םבלב ורמא הגלפהה רודש רמזל הצר ,ריע תלמ לע אקווד יאק הז ל״ז םימכח
 1׳

 תא בוזעל הז ידי לע םיחרכומ ויהיש ער םוש םהילע אובי אל ריעה ןינבמש

 םדאה ינבל בוטל היה לדגמהו ריעה ןינבב םתנווכו ,ץראה לכב ץיפהלו ריעה

 םיררט םע תחא הלשממ תחת דחא םעל תויהל דחאתהל ורמאש אוהו .ללכב

 וידיקפו לשומה רש רוגי םש ,ונביש ריעהבו .םעה לכל םירשי םיקוחו םיבוט

 רובע םיקוח תושעל םעה ידבכנ תפיסאל דעוה תיב היהי םשו .ויטפושו וירטוש

 היהיש רמול הצר םימשב ושארו לדגמו .טופש טופשל טפשמה תיבו םעה לכ

 בר קחרמב ורוגי רשא םדאה ינבו ,בר קחרממ ושאר הארנו דאמ הובג לדגמה

 תיב לא הריעה אובל ךרדה תא ועדיו קוחרמ לדגמה שאר תא וארי ריעה ביבסמ

 ןיב ביר היהי םאו ריעהל ביבסמ םירגה םעה ישאר תפיסאל לבגומה תעב דעוה

 םגו ׳טופש טופשל ריעה יטפוש לא הריעה אובל ךרדה תא ועדי זא והערל שיא

 םינפ לא םינפ תוארל םינבהו תובאהל ירשפאב היהי הובגה לדגמה ידי לע

 לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהלו הריעה אובל םהיניב לבגומו דעוימ םויב

 קחרמל דיעה ביבסמ םירגה םעה לכל ךרדה הרומל היהי הובגה לדגמהו .םתובא

 םיעבש היהש (ד״כ רזעילא יבר יקרפ) ל״זח ורמאו ,לדגמה הבוג היה המכו .בר

 לדגמו הלודג ריע םהל ונביו ,בותכ רשיה רפסבו .לימ ז״כ חנ רדס טוקליבו ,לימ

 תאלמ דע םינובה לא םינבלהו רמחה עיגה אל והבג בורמו דאמ קזחו הובג הכותב
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 ףועלו המהבה לכל תומש ארק םדאה יתעדלו ,אנמזו אנמז לכב רהזב ל״זח ורמא

 רחא תומש םהל ארקו ,רובדה הכ וב חתפתנש רחא הדשה תיח לכלו םימשה

 תמיהנ לוק ,םיאורבה ןורג ןמ אצוי עמשש תונושה תולוקה םדאת ןיחבהש

 תונוש תולוק ׳ףועה ףוצפצו ,שמרה תקירשו ׳רמנה חירצו ,היראה תגאשו המהבה

 ארוק לוק ,החנאו הגות לוק ,החמשו הלהצ לוק ,אמצו ןובער לוק תונוש םיתעב

 ילגר תרהדמ עמשנה לוק ׳האריו דחפ לוק ,חוצנו המחלמ לוק ,תועירו הבהא

 םש לעו .םימשה ריואב חרופה ףועה ףנכמ עמשנה לוק וא ,ץראה לע היחה

 תמיהנ לוקב עמשש גישהש ותגשה יפכ םמשב םתוא ארק םהמ עמשש תולוקה

 םדאה לא אביו בותכה רמאש אוה הזו ,ףועה ףוצפצו היראה תגאשו המהבה

 תולוק םדאה עמשיש אוה ךורב שודקה ןמדזה רמול הצר .ול ארקי המ תוארל

 לוקה יפכ רמול הצר ,היח שפנ םדאה ול ארקי רשא לכו ,תונוש תויחמ תונוש

 םשב היחה שפנ תא םדא ארק ןכ ,ומש אוה ׳םדאהל עמשיו היחה שפנ ארקיש

 ימואתפ סנב תחא העשב םדאה ןושל לשתנ אל םלועמ לבא .הנממ עמשש לוקה

 ארק תישאר ,ולכשו ונויער תוחתפתה ךרעל רבדל םדאה דמל הגרדהב םא יכ

 .יח לכ םא איה יכ הוח ךכ רחאו ימצעמ םצע ךכ רחאו ,תאז ותשאל םדאה

 םדקמ םעיסנב יהיו ד״י רמאמ

 םדקה רה לוכי אלו םדאה ינב וברו ורפ רשאכ יהיו שוריפ ,םדקמ םעסנב יהיו

 םוקמ שקבל םדקמ עוסנל םדא ינב וליחתה זא ,רחא םוקמב םלוכ ליכהלו לובסל

 םוקמ אוצמל הכרדל החפשמו החפשמ םדקה רהמ וכליו ועטיו .המש רוגל רחא

 אל םינומדקה םימיבו ,ץראה ינפ לע וצופיו הזמ הז ודרפיו וטשפתיו המש רוגל

 רשאכו תאזה תעכ אוה רשאכ בושי לא בושימ הליסמו ךרד םוש דוע היה

 היה אלו הז תא הז דוע ואר אל ןכ םיקחרמל ועסנו וזמ וז תוחפשמה ודרפתה

 החפשמ לכ יכרנא ייח םדא ינב ויחיו ,וזל וז תובורקה תוחפשמה ןיב רשק

 רשאכ ךכ רחאו ׳דחא םעל תויהל םהיניב תודחאתהו רשק ןיאב המצעל החפשמו

 היהו ,באו ,בא תיבל תוחפשמה ודרפנ זא ץראב תוברלו תורפל דוע וברה

 ךליו ויתובא תיב תא בזע אוה זא תונבו םינב דלויו השא ול אשנ ןבה רשאכ

 ןכ הזמ הז ודרפנ רשאכ היהו ,ומצעל ותיב ינב םע םש רוגל בר קחרמ עסיו

 .םלועל םהינב דוע ואר אל תובאהו ,םהיתובא תא תוארל םינבה דוע ובש אל

 תובאה יכ ,םלועה תגהנהה רדס לע ומערתיו םדאה ינב בלב הזה רבדה עריו

 אוצמל ולכי אלו םהיתובא ינפ תא דוקפל וצר םינבהו ,םהינב תא תוארל ודמח

 היה רשא םוקמה לא םיקחרמל ועסיו תובא תיבל ודרפתה רשאכ דועו .הז תא הז

 בא תיב לצא תחא החפשמ בא תיב ןכשיו תוחפשמה וברעתנ זא בושימ יונפ

 וליבשב ארבנ םלועה יכ ובלב רמא דחא לכו .הזל הז םירכנ ויהו תרחא החפשממ

 הזב הז ומחליו .הערמ וא הדש רבד לע והער תא שיא וביריו הדשב םתויהב יהיו

 שלחה בא תיב תא דימשה קזחה דחא םא תיב םימעפלו ׳ויחא תא שיא וגרהיו



 רובדה ד״ע ה״זח תעד .גי דטאמ

 ל״ז ם״יבלמה ,אלכ םילשאד אמילש רובד אקפנ ןידכו ,ףוגה ןינבב הטבה

 ,ול ארקי המ תוארל םדאה לא אביו (׳ב תישארב) .רוצמהו הרותה■ ושוריפב

 לע םדא ינב לא אב ןושארה רובדה םא התע דע זאמ םירקוחה וקלחנ הנה בתכ

 דחא לכ םירפס המכ וז הריקח לע ורבחתנו יעצמא תלוזב וא יעצמא ידי

 תאמ םדאב לתשנ ןושארה רובדה יכ הנמאנ 'ה תודע םלוא ׳ותעדל היאר איבמ

 םייקתהל םדאה לוכי היה אלש רבדש 'ח קוספ הלעמל בתכש ומכו ,םנ ךרדב ׳ה

 םיקלוחה דע רבד בישהל קר ונילע התעו .וארבהב ףכית וברקב לתשנ וידעלב

 םעפב הפשה לכ ודמלש דחא סנ ידי לע ריוצי ןושלו הפש םדאל 'ה דמליש הנה

 הברנ זא יכ הזב הבושתהו ,גשומ רחא גשומו הלמ רחא הלמ ודמלש וא תחא

 ןתנש וא ריוצי הזו הז רחא הז וא תחא םעפב לכה ודמלש ארבסהו .ךרוצל אלש םיסנ

 ,תונויערהו הגשהה איצותש ומכ המצעמ םואתפ הפשה איצותש םדאה שפנב הנבה

 אצמנ אלו טושפ םצע אוה שפנה הבושתהו ,הפשה הב עטנ ךרבתי םשהש וא

 ,הפשה הב עטנ ׳ה יאדובו .ןושלו הפש איצמהל אל גישהלו רייצל קר זזב הב

 יא חזו ׳םהב ףוצרה גשומה אלב תולמה םהש הפשה הב עטנש וא ריוצי הזו

 אוה וימימ םתוא האר אלש היראה הזו רשנה הזש הז רחא עדי ךיאש רשפא

 הזו ,םירויצה םג גישה תולמה םעש חרכהבו ,היראו רשנ תלמב דמלש המ אוה

 היראה תרוצ אב ךיאו ,הרכהה תלע םהל ןיאש םיגשומ גישה ןכ םאש רשפא יא

 לא אביו בותכש המב הרותה הבישה הז לע הבושתהו ,וימימ האר אלש רשנהו

 דמלמהו דומל ךרדב הפשה דמל םדאהש רמול הצר ,ול ארקי המ תוארל םדאה

 איצמה םדאהש קר ׳םיימכסה תומש ודמלמש רחא דמלמכ ודמל אלש קר ,'ה היה

 בותכש הזו ,שיאל שיא ןיב לדבהה ריכהו ויניעב םייחה ילעב תא הארו תומשה

 המ ןיבי ןכ ידי לעו ,ויניעב םדאה םתוא האריש היה האבהה תילכתש ,תוארל

 העשב ןושלה לכ וב לתשש ןויכ ,תוימואתפ הגשה הז היה הז לכבו .ול ארקי

 םדאב חתפתת ןושלהש עודי הזש םושמ יניעב הרשי אל ל״ז ם״יבלמה תעד .תחא

 אטבמה ילכ ןורשכ תוחתפתהב רבדל דומלי דליהו ,ודלוה םוימ טעמ טעמ

 !טימ שרח דלונה דליו ,םלא ראשי םהב ןורסח הזיא היהי םאו ,ףוגה ןינבב

 דלי דילות תמלא .דשא םאו ,םלועל רבדל דומלי אל אטבמה ירבא ול שי םא ףא

 ,אטבמה ירבא לכב אירב אוהו המש םיאצמנ םישנא ןיאש םוקמב דחא יא לע

 אוה ןכ םנמא .םלא ראשי אוה םג רבדמ לוק עמוש וניא לבא ,שרח וניא םגו

 ןושל לבא ,ודלוה םויב רובדה לוק הכ םדאב לתש אוה ךורב שודקהש תמאה

 ,תעו תע לכב הז רחא הזב רבדל דמל םא יכ תוימואתפ היהש רשפא יא םדאה

 םשב דימ הל ארק אל הוח תא םדא האר רשאכש הרותב בותכה ןמ עמשמ ןכו

 הל ארק ךכ רחאו ,ימצעמ ,םצע ׳םעפה ,תאז םדוק הל ארק םא יכ .הל תואיה

 ל״ז ם״יבלמה תעד ןכל .ומוקמ לע ישוריפ םש האר .יח לכ םא איה יכ הוח

 רשאכ רבדל דמל םא יכ ,תחא העשב ןושלה לכ וב לשתנ אלש םושמ ןוכנ וניא



 131 השמ תרות ירמא

 המדאה קמעב ואצמ ריבכ אל הז ךא .עדמה ימכח:? עדונ אצי ןיידע הז ,רבדל

 ימכח התוא וחקיו .ןאמ ןואדטליפ םשב וארקו תחא תלגלוג דנאציעע תנידמב

 םדא תציגציג אוה הטימ□ טאיציציע ראסעפפארפ תעד יפציו ׳התוא רקבל עדמה

 ,רבדמ ציעב היה אוהה םדאהש ותעד ןתנ אוהו ,םינש 150,000 םינפצי הז היחש

 אוה םגו ,איהה תלוגלוגה תא רקבש רחא ןראבסא ראסעפארפ רקוחה םיכסה ןכו

 יאורב ציכב אוה רובידה חכש יתעדצי ציבא ,ןושצי ציעב היה אוהה םדאהש רמא

 ןיממ וא ׳םדא ינב ןיממ אוה ואצמש תציוגציוגה םא תעדצי רשפא יא ןכצי ,ץראה

 םדאהש ונידיב הציבה רשא םדוק יתבתכש המ האר ,םדאהצי םימודה םיפוקה

 רשא ציכו ,םדא םשב ארקהצי יוארה םדאה רמוצי הצר 'ב םעפ הזה םציועצי אב

 אוה יתרמא רשאכ רובדה הכו ,םדאצי םימודה םיפוק ויה הזצי םדוק דוע וארבנ

 ןיממ וא םדאה ןיממ איה איהה תלוגלוגה םא תעדצי רשפא יא ןכצי ,תויחב םג

 .םדאה ןימב קרו ךא חתפתנ עודיכ ןושציהו דוקה

 רובידה רבד לע ל״זח תעד ג״י רמאמ

 דד חנ השרפ רהז) צי״זח ורמאו .םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לב יהיו

 ןועמש יבר רמא ('ו 'א םיכלמ) ותנבהב תיבהו חתפ ןועמש יבר (א״ע ד״ע

 ךהימל עריו והב קסעתאד ןאמ היקלוח האכז ,אתיירואד ילמ ןוניא ןיביבח המכ

 ארקי דבעמל אוה ךירב אשדוקד אתוערב אקלס דכ ,ותנבהב תיבהו ׳טושק הראב

 הבשחמ יהיאר רתאמ תטשפתאו ,אטשפתאל אתוער הבשחמ וגמ אקלס הירקיל

 רידת עיבנ והיאד רתאל ןורג יבל איירשו תטשפתאד דע עדייתא אלד אמיתט

 אד רתאב אירשו הבשחמ איהה תטשפתא דכ ןידכו ,םייח חור והיאד אזרב

 אעב דוע ,םייח םיהלא אוה ('י הימרי) ביתכד ,םייח םיהלא הבשחמ איהה ירקא

 קפנו ,אדחכ ןלילכ ,א״ימו ׳א״חירו ,א״שא וקפנ ןמתמ ,אילגתאלו אטשפתאל

 ('י קרפ םיונכה יכרע סדרפ האר) עמתשאו קיפנד דח לוק והיאו ,םילש רבג בקעי

 אדחכ וקפנו אתבשחמב קלתסאד בקעי איה אדו ינימש 'פ רהז ,בקעי חור יחתו

 ךכ אלק והיינמ דיבעתאו אדחכ ,אחורו אשאו אימ קיפא רפוש אהה רפוש וגמ

 אדו ,לוק דחב ארחכ וקילתסא הבשחמו וגמ דח לקב ןחבאל קיפא האלע אמיא

 ןכו ,חורו םימו שאמ לולכ אצוי לוקהו ,לוק ירקאו אדחכ ןהבאל לילכד בקעי

 לולכ אוהש תראפתה לא זומרל ריוא אוהו חל אוהו םח *אוה ישונאה לוק

 עמתשא יאשחב אמיתס ה׳והד אבשחמ אכהמ (,תעד ,הניב ,המכח) תובא 'גמ

 ,ןוופשב שיקאו לוק יאה שטבו אילגתאל הבשחמ יאה תטשפתא דוע ,אילגתאל

 הבשחמ איהה והיא אלכד עמתשא אלכ ילגו אלכ םילשאד רובד אקפנ ןידכו

 אפוקתב רובד ריבעתאו אד אתוטשפתא אטמד ןויכ ,דח אלכו וגל תוהד אמיתס

 אנמז לכב ותונבהב אלא ביתכ אל הנבנ רשאכ ׳ותונבהב תיבהו ןידכ אלק אוההד

 אל ,הז רחא הז טאל טאל תעו תע לכב השענ תוחתפתהה רמול הצר ,אנמזו

 ירבא ילכ חתפתה רשאכ אנמזו אנמז לכב חתפתנ רובדה םא יכ ,תחא םעפב
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 תומהבהו תויחה םג תמאב יכ תויחב אוה רשאכ ןורגה ךותמ אב צוקהו ץראב

 הקירש הגאש המיהנ לוקב ינשה תא דחא וניביו םהיניב ורבדי רשא ןושל םהצ שי

 ׳ותבשחמב סומכה רבדת וריבחצ דחא רוסמי הזבו םנושצ אוה הזו םהיניב ףוצפצו

 רבדצ םדאה וצחה םרט דועו .האירבה תציחתמ םדא ינב ןיב רובידה היה ןכו

 תעונתב הוגה ירבא תרזעב והערצ ותוא רוסמצ ץוחצ ותבשחמ איצומ היה

 םצאה השעי רשאכ הנרמאת ויתומצע צכו ןש תקירחבו ןיע ץרקב םידיהו שארה

 סומכה השחי םייחה ינפ הוצרפ יכ עודי הז םג ,ונוצרו ותעד והערצ ריב־םהצ

 החמש הבהא וא תאנש ,םימחר וא זגור ,וכותבש המ דיעי םינפ תרכהו ובצב

 ןכ םצכצ דחא טפשמ םדאה !כ היחכו .וברקב סומכו םצענה המודכו הגות וא

 תשורי דוע םויה דעו .רבדצ ורמצ םרט םינומדקה םימיב םדא ינב דמעמ היה

 תעונתב ושמתשי דוע םה םג םידמוצמה םישנא םג תעב םגו ונמע וניתובא

 ןימימו הטמ הצעמ .ושארב עיני ,ואצ וא ,ןת רובדה תחתו הוגה ירביא תזימרו

 עודיכו ׳ותוא ןה צעו .יא־יא אצ צע ןורגה ןמ רמאי ןאסקאס יצגנא םעו ,צאמשצ

 ובירמ צעב ינפ צומ הורגאב ודי תא םירי זא והערב שיא בירי רשאכש

 תויחה ושעי רשאכ והתיעבהצו ותוא םייאצ םיינישב קורחיו גנאטעגנאראכ

 ,םידחא םירבד היה םינומדקה םימיב םדא ינבב רובדה תצחתהו ,תוארפה

 אוהו .תונוש תועונתב .עצבעציס ןייא ,תחא תוא זמ הייה םירבדהש רמוצ תצר

 ,א־א־א שצשו םימעפ אוהה תואה תא ךיראהצ הברה םגו ,א ,א ,א ׳א ,א ,א

 תחת הבשחמב סומכה ןויערה השחצ יוצגה תישאר היה צוקה הזו /וכו א־א־א

 החמש ,דחפו אצפ אוה וניינעו .םדוק םתב ושמשש ףוגה ירבא יזמרו תעונת

 תאזה תעצ םג םדאה ןכ היחכו .'וכו ערו בוט ,ואצו ןה ,הנעמו הצאש ,רעצו

 דמצ ךכ רחאו ׳ובצב סומכה תעד תוחצו רמוא עיבהצ םהה תוצוקב שמשי דוע

 אוה רשאכ רובדה וב חתפתהש דע השצשו תויתוא ינשב רבדצו ףרצצ םדאה

 יתפשו ,ןושלו ךיח ,אטבמה יצכ ידי צע םא יכ ןורגה ןמ אצ עמשי צוקהו .התע

 םדאהו ,םידחא םירבדו תחא הפש היה םינפצ צבא ,ןמזה ךשמב וחתפתנש ,הפ

 תונוש תודוסיה תוצוק ,ןיזאהו עמש רשא תוצוק יצוקו תוצוק ץבקו ףסא

 ויפב תוצוקה תא איצוהצ דמצו םצועב רשא םייחה תוגרד העבראמ תונוש תוצוקו

 תא ףרצצ דמצ רתוי םדאת ציכשה רשאכ ךכ רחאו .םתוא ןיזאהו עמש רשאכ

 ונוצר ׳ותבשחמו ונויער תא וב ףיטעהצ ןושצה תא וצ השעו תונושה תוצוקה

 ןמז ךשמב ךכ רחאו ,תפב רובידה ידי צע והער צא םתוא רוסמצו ותשקובמו

 ושמש רשא ףיצגארעיב םדוק ומצעצ צוקו צוק צכצ רויצ תוא תתצ םדאה דמצ בר

 צע בותכצ צוכי ןעמצ /ב ׳אה ךכ רחאו ,רבד םש ןייצצ םינומדקה םימעה וב

 לע ךכ רחאו ןבא תוחוצ צע ותרח םינומדקה םימיב ,הפב רמאנה רבד רפסה

 רחאו הידב םהיצע בותכצו טנעמאגרעפ תורוע. ןיכהצ ורמצ ךכ רחאו ,ץע יצע

 םדאה ציחתהש תעמ ורבע םינש המכ ךא .תאזה תעצ אוה רשאכ ריינ צע ךכ
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 םיארפה םימעהש ודיעה םלוכו ,עיניסיבא ץראב אאש חרזממ סאקאד םיארקנה

 .ץראה תויחכ םגהנמכו םנושלו םלכשב לפשה בצמב םידמוע דוע המש םיאצמנה

 ןאוו ןיא םירגה םיארפה רשא בתכ וירמאמב ןעזואהפפאש ראסעפפארפ רקוחהו

 םיארפה יכ רמואו ,םישנאל ומדי רשאמ םיפוקל רתוי םימוד דנאל סנעמעיד

 םילודגו םינטק השאו שיאו ,השוב םושמ ועדי אלו החפשמ ייח וייח י אל םהה

 איסהרפב תובעות םישעמ םישוע השאו שיאו םינתמ רוגח יתלב ףא םימורע וכלי

 םתוא שרגל הכולמה ירטש וחרכוה רשא דע ,הדשח תומהבו תויחכ לכ ינפב

 ינימ לכ ולכאי םחה םיארפה ,ריעה תוצוחב תובעות ושעי יתלבל הריעה םאובב

 תכאלמו שאה תקסה ןמ דוע ועדי אלו ׳הפרט וא הלבנ תמ וא יח שמרו ץרש

 םהל ןיאו ,המחלמ ילכו דיצ ילכ םהל ןיא ףא םילכ םושב ושמתשי אלו ,לושיבה

 ברעה דע רקובמ דימת םיעסונו םיכלוה םא יכ המש ורוגי רשא דחוימ םוקמ

 אצמי רשאכו .לאקאשהו באזה השעי רשאכ םתיחמ רחא שקבל םוקמל םוקממ

 דשא דע אוהה םוקמה ןמ זוזי אל זא ,הפרט וא הלבנ ,תמ היח הזיא ךרדב

 םלועמ םימב םפוג וצחרי אל םהה םיארפה ,וכרדל ךלי זאו הלוכ התוא לכאי

 אוה םהיניב םנושלו ,קוחרמ םהמ ףדונ ער חירו םפוג לכ הסכי שפרו טיטו

 הנמ אוהש בתכ וירמאמב ןפוד רקוחה .ןורגה |מ אציה תומהבהו תויחה תמיהנכ

 ףועה !מ עמשנה תונוש תולוקש אצמו ץראה תיחו תופועה ןמ עמשנה תולוקה

 םירשע םהל שי ןרק י^עב תויחבו ,רשע השמח בלכה תולוקו ׳רשע םינש םה

 יליאצט־וד רקוחה דיעה ןכו .ןורגה ןמ ואובי תלוקה םלוכבו תונוש תולוק םינשו

 לוק אקידפא בירעמב םירגה סאבעשא־ידו סנאפ־יד םיארפה ןושלש וירמאמב

 איפוריא ישנאל רשפא יאש דע תומהבו תויחב אוה רשאכ ןורגה ןמ אצי םנושל

 םירגה םיארפה רשא וירמאמב ערעיננאריג אל־עד רקוחה דיעה ןכו .םתוא ןיבהל

 לוקכ אוה םנושל לוקש םאטעזדא יד םיארקנה אניפיליפ ייאמ דחא ןאצול יאב

 יאל ועסנב לארשי ליכשמה ינב יל רפס ןכו .ןורגה ןמ אציה תויחה תמיהנ

 סעבאט םיארקנה םיארפה תא רקבל ךלה המש ותויהבו ,רחסמ רובע ירטאמאס

 אוהה םימ םגאו ,םיהובג םירה ןיב אצמנה לודג דחא םימ םגא ביבסמ םירגה

 רפסמש יל רפיס אוהו .רעמ עבאט ארקנו לימ םישלש ובחרו ,וכרא לימ םיעבש

 שמחו םירשעמ רתוי ועיגי אלו המה םיטעמ םהיניב ורבדי רשא םנושל תלמ

 לכמ ,תומהבהו תויחה תמיהנ אוה רשאכ ןורגה ךותמ אובי ןושלה לוקו תולמ

 תחא הפש ול היה רבדל םדאה ליחתה רשאכ םינומדקה םימיבש דומלנ רומאה

 רשאכ ןורגה ךותמ אצי לוקהו תוטעמו תודחא תולמ רמול הצר ,םידחא םירבדו

 הלע רשאכ ךכ רחאו תאזה תעל םינוש תומוקמב ארפה םדאבו תויחב אוה

 םיהלא ץיפה רשאכ ךכ רחאו ונושל םג חתפתנ ןכ ולכש חתפתנו המכחב םדאה

 תונושל םע םיבר םימעל ויהו םנושל םג הגלפנ זא ץראה ינפ לע םדא ינב תא

 תחא הפש היה זא םירחא םירבד היה רשאכ םינומדקה םימיב לבא ,תונוש
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 וא ותיער דגנ האגתיו ראפתי הזבש ורמאש םימכחה תעדל וא ,וילא אובל

 ןויער יתלב אויהל לוכי אל הזו הירמז תומיענב ותגוז יניעב ןח אוצמל ןעמל

 אלפנ רתוי רבד אוה רובידה יתעדל לבא ׳האירבב לודג אלפ תמאב הזו הבשחמו

 ינימ ינשב ןא רובידה הכו תופועה׳ יניממ םיבר ןיב אצמנ הניגנה ןכל ,הניגנהמ

 ןבל ברוע ןימ אוהו ,איססור ןושלב עקאראסו ,יאגופאפ םשב םיעודיה תופוע

 .יאגופאפ דופצכ רבדל דומלל לוכי ןכ םג אוהו ויפנכ הצקב תורוחש תוצונ םע

 ךא רמזמ אלפנ רתויה רבדה אוה םלועב םייחה ינימב רובידהש יתעד ןכ לע

 ןכו .לכשהו ןויערה םהב חתפתה רשאכ .םדאה ןימב םג דחאכ וחתפתה םהינש

 עסכישעג יד ןופ ךארפש יד רעביא" ורפסב רעכיעלש .א רקוחה תעד אוה

 לכשה אוהו ןויערה רשאכו ןויערה שובל אוה רובדה לוקש אוהו ."ןעשנעמ סעד

 ,הגרד רחא הגרד םדאב חתפתה ןושלה תפש ןכ ,הגרד רחא הגרד םדאב חתפתה

 המ האר .ןושלהו רובידה וב חתפתה ןכ ,םדאה לכשו ןויערה תוחתפתה ךרעל

 רתוי הפ ךיראהל יתיצר אלו ׳וניינע לכ עדתו אוה המ לוקה ירמאמב יתבתכש

 םלועה ירוצי לכב םיהלא ןתנ לוקה חכש אוהו .הפ רבודמה ןינעל ךרצנהמ

 לוק יכ .ולוכ םלועה לכב אוה דחא רובידה לוק שרושו רוקמו האירבה תישארב

 העבראה לכב אוה לוקה הכו .םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש ׳ה רבדבו הכב ׳ה

 בצוח 'ה לוק (םילהת) בותככ ,רפעו ,םימ ,חור ,שא תודוסיה העברא אוה םינפוא

 לוקה ןכו ,רבדמ ליחי 'ה לוק .םימה לע 'ה לוק ,ורבד השוע הרעס חור .שא תובהל

 ,חמוצ ,םמוד ,ןושארה רמח אוהו םלועב םייחה תוגרד העברא לכב אוה

 'ה לוק רמאנכ םמוד ,ןושארה רמח אוהו ולוק ןתי םימשב ׳ה ,בותככ .יחו

 ,יחו .רעיה יצע לכ וננריו םיזרא רבוש 'ה לוק בותככ ,חמוצ .רבדמ ליחי

 ךילוי םימשה רועו קעצת ריקמ ןבא יכ .הי ללהת המשנה לכ בותככ

 םלועה לכו םיה יגדו םימשה רועו ץראה שמרו תומהבהו תויחה ןכ םדאכו .לוק

 תוחתפתה ךא ,רובידה חתפתנ ונממש לוקה חכ אצמנ םלוכבו םלוכל דחא טפשמ

 םיאורבה ןמ ןימו ןימ לכבו רבדו רבד לכב לכשה תוחתפתה ךרעל אוה לוקה

 לוקה הכ וב חתפתה ןכ םיארבנה לכמ רתוי לכשה תלעמב הלע רשא םדאהו

 בוט רתוי אוה ונושל ןכ ,המכחב הלעמל הלע רשא םעהו .םלוכמ רתוי רובידהו

 םינורשכ רתוי םירבדב הבשחמב רשא ןויערה שיבלהלו רמוא עיבהל הפיו

 אצמנ םויה דועו ׳םינוש םימע תונושל רבדל םיעדויהל עודיכ והערל ריבסהל

 תגרדמ לפשב םידמועה םיארפ םישנא םהו םיבר םימע םיה ייאבו אקירפאב

 תמיהנמ בוט אל םנושלו ץראה תומהבו תויחהמ םיעורגו םישפט רתוי םהו לכשה

 עלליטש רעד" ורפסב לעגעה ןאפ לראק רקוחה דיעה רשאכ םיאורבה ראש

 .גאלרעפ יכרא "ןעשידניא טסא ןיא ןעגנוציזעב עשינאפש יד ןוא ןאעצא

 רקוחהו ,סעסראס עלינ יד ךא ןאשייראלפסקע ורפסב רעקייב .וו .ס ריס רקוחהו

 םיארפה ןיב רג רשא הנש הרשע עבש תונורכז וירמאמב ךפארק .ל ראטקאד
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 ברא דע וניתובא תובאו בקעיו קחצי םהרבא םישודקה וניתובא ורבד וב רשא

 היהי אוהה םויב איבנה רמאו ,םקועה ארבנ ובש שדוקה ןושל אוהו ,ןושארה

 םשב ותוא וארקי ץראה לכב רשא םדאה ינב לכו רמול הצר .דחא ומשו דחא 'ה

 .ץראה לכב תחא הפש זאמ היה רשאכ דחא 'ה

 ןושלב םירבדמ ויה ןושארה ןושלהש (חנ ׳פ אמוחנת שרדמ) ל״זח ורמאו

 רצי ידי לע הזה םלועב אוה ךורב שודקה רמא ,םלועה ארבנ ןושלב ובו שדוקה

 םכש םלוכ ושעי אבה םלועל לבא .ןושל םיעבשל וקלחנו יתוירב וקלה ערה

 םימע לא ךופהא זא יכ (׳ג הינפצ) רמאנש יתוא ןודבעי ימשב אורקל דחא

 /ה םשב םלוכ ארקל הרורב הפש

 םדא בר רמא הדוהי בר רמא (ב״ע ח״ל רד ןירדהנס) ל״זה רמאמ יתאצמ

 ל״ז י״שרב בותכ ,לא ךעיר ורקי המ ילו רמאנש רפס ימרא ןושלב ןושארה

 ל״ז תויח ץ״רהמו .ימרא ערפמל תובית ישאר ל״א ך״ער ו "ר ק י ה״מ ההגה

 בותכש ומכ ,םוגרת ןושל אוהד רקי ביתכד ןויכ ,ס״שה תחכוהד יתעמש בתכ

 יל יהיו ,ןהילעבל רקי ונתי םישנאה לכו ביתכד םוגרת שי הליגמד ('ם הליגמ)

 ורקי המ רמאש ןויכ רמול שו .שדוקה ןושלב ןכ םג אוה רקי תלמ יכ אלפל

 ןושלב ןושארה םדא בר רמא הדוהי בר רמא ןכל ,רקי תימראב ןכ םג אוהו

 רבדמ היה ןושארה םדא תמאב לבא ,תימראב םג אוה רקי תלמד ןויכ רפס ימרא

 .הרותה ןמ חכומכ שדוקה ןושלב

 הניגנה רבד לע עדמה ימכח תעד ב״י רמאמ

 וא רובידה ׳םדוק חתפתנ המ הניגנהו רובידה רבד לע ורקח עדמה ימכח

 רשא יפכ רעסנעפס םרעברעה ףוסוליפהו ,יארעדיד רקוחה תעד יפל ,הניגנה

 םתעדלו ןכ ירחא הניגנהו םדוק חתפתנ רובידהש אוה םהירמאמב םתעד ווה

 ירבא ילכ תונורשכו לכשהו עדמ בר הזל ךרצנו אלפנ רתויה רבדה אוה הניגנה

 םתעד 1כל ,המיענו הקותמ הניגנ לעופה לא הכה ןמ איצוהל םיאורבה רוג

 םושמ םתעד יל הארנ אלו ,הניגנה ךכ רחאו םדוק האירבב חתפתנ רובידהש

 תולוק ץוביק אוה רובידה הכ םהב חתפתנ אל רשא תופועה םגש עודי הזש

 ,ףוגה ירבא ילכ הכ ידי לע ריואב םימושרה םעטאנ לעגניס םיטרפ םידחא

 תונוש תולוק םהו ,הבשחמה הכ ידי לע ינאמראה לכשהו רשויב םירדוסמו

 יכב לוקו ,קותמו םיענ לוק ,בצעו הגות לוקו ׳ןוששו החמש לוק םיטרפ םידחא

 שפנ תא ביצעהל וא ליגהל םיאורבה בלו ףוגה יקרע לע םילעופה ,החנאו

 ,ןמקל ראבא רשאכ תישארמ האירבב וחתפתנ םיטרפ םידחא תולוקו .םיאורבה

 הז ןיאו רובדה תלחתה תוחתפתה םע דחי היה הניגנה תלחתה תוחתפתה ןכל

 ףא םאו .האירבב ןויערהו לכשה תוחתפתהב וידחי וכלי םהינש ךא הזל םדוק

 תופועה יאדוב יכ ,האירבב אלפנ רבד אוה תופועב רמזהו הניגנה תוחתפתה

 ותיערל רכזה ארקי הזבש ורמאש םימכחה תעדל וא ,םהל עודיה תילכתל ונגני
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 ,תילגנא ןושלב אטענאמ ינ$מ ןכ םג אוהו תימרא ןושלב וטענאמ ,ינמ אוהו

 תועמ לע תילגנא ןושלבו תימרא ןושלב אתונמלא ,שדוקה ןושלב הנמלא

 תימרא ןושלב ןרוטלד ינאמילא ארקנ ותשורגל םלשל לעבה ביוחמש תוכרטצהה

 .ידראג ,ןינידראג ,ירעטסימ ןארתסמ ,קיטנא קיתע ׳ירעטאל תילגנא ןושלב

 ןושלב ןרק .ראב ,רב .םאערק ,םורק .ירארעטאק ,אירוגעטאק .ןאיגעל ,ןויגיל

 דנא ןראה תילגנא ןושלבו חבזמה ןרק רמאנו ,המהבה ןרק לע רמאנ שדוקה

 ינאב םאט .אקטרוק ,אטרוק ,רועאמ וואלס ןושלבו תימרא ןושלב ןמת םתה .רענראק

 .ןעבלעק בלאק ינאמרעג ןושלבו ימרא ןושלב ,אטעבלק .אנאקיא ןינוקיא .אנאב

 תונוש תולמו םירבד תומש הברה רחא םעמ לאש דחא םעש תמא וז םג ןה

 ינאפסיא שטנערפ ינאמרעג ילגנא תפשמ עודיכ הזב הז ברעתהל וליחתה רשאכ

 םימעל ויה• רשאכ הזמ הז ולאש אל יאדוב תונושארה תולמ לבא ,ילאטיאו

 הפש היהו םינוש םימעל ודרפנ םרט םהב ורבד םדאה ינב לכ םא יכ ,םידרפנ

 רשאכ ךכ רחאו ,ל״זח ורמא רשאכ שדוקה ןושל היה הזו ,םידחא םירבדו תחא

 ודמל םעו םע לכו החפשמו החפשמ לכ זא .ץראה לכ ינפ לע םדאה ינב וצופנ

 ׳םדאה ינב ןיב תובר תונושל וחתפתה זאו םמצעל םשב שדח רבד לכ אורקל

 .חזמ הז םירבד תומש ולאש זא םעב םע ברעתהל וליחתה רשאכ ךכ רחאו

 עדמה ימכח תעד א״י רמאמ

 ינבב חתפתה םע לכ ןושלו רובדה תפשש בתכ וירמאמב יבסעל .פ .ג רקוחה

 ודלונ םדא ינבכ תונושלהש רמוא אוהו ,םידליב רובדה חתפתי רשאכ םדא

 ופס רבכ םינומדקהמ םיבר םימע יתפשש הזל היארו םיתמו םייחו וחתפתנו

 ונייה םיתמה תונושלה םתוא בשוחו ךלוה אוהו דוע םהב ושמתשי אלו ומת

 .תמ רבכ שדוקה ןושל םג ותעדלו .ןוי ,ןיטאל תירבע ,טירקסנס ,תירצמ ,תידלכ

 רמול הצר ,תמ ומצעב םעה רשאכ תמל בשחנ םעה תפש יתעדלו תמא אל הזו

 ׳ימע ראש ןיב ועקתשיו םיוגב וברעתיו ,ומצעל םעל תויהלמ םעה םתי רשאכ

 לארשי םעכ םייחב אצמנ םעהש ןמז לכ לבא תמכ בשהנ םנושל םג זא,ץראה

 םע תאז לכב ,םעו םע ןושלב רבדמו םימעה ןיב דרופמו רזופמ אוה ךא םאו

 ןוכשי דדבל םע אוה רשאכ ,ומצעל םעל בשחנ דוע אוהו תמ אל ןיידע לארשי

 אוהש םוקמ לכבו ,םימב ןמשה ברעתי אל רשאכ םיוגה ןיב ברעתי אלו דימת

 ןושל אוהו בקעיו קחצי םהרבא ויתובא תפשב לארשי יהלא לא ללפתמ אוה אצמנ

 םירפסו ,שדוקה ןושלב ובתכנ םיבותכו םיאיבנה ירפסו השודקה וניתרותו ,שדוקה

 לארשי ינב ןיב םיאצמנ םויה דועו שדוקה תפשב לארשי ימכחמ ובתכנ הברה

 .ירבע ןושלב לארשי םע ינבל המיבה לעמ םישרודה םישנא

 ,יח ונדוע לארשי םע רשאכ ,יח ונדוע אוה ירבעה ןושל יתעדל ןכל ־

 תופנכ עבראמ לארשי םע תא ץבקל אוה ךורב שודקה ןוצרב הלעי רשאכו

 שדוקה תפשב רבדל בושנ זא השודקה לארשי ץרא ונצרא לא בושנו ץראה



 125 השמ תרות ירמא

 םהל היהש ןמז ליכ רמול הצר ,םידחא םירבדו תחא הפש ץראה ליכ יהיו בותכה

 יכ הברה רבדלי זא ומשמש אלי ןיידע יכ םיטעמ רמול הצר םידחא םירבד

 םדאה ינב וצופנ רשאכ ךא .תחא הפש זא םחלי היהו םיטעומ ויה םדאה יכרצ

 חתפתנ זא הברה םירבדלי ךרצנ היהו חתפתה םדאה ליכשו ץראה ליכ ינפ ליע

 ,תחא הפש דוע היה אל זא .םיבר םירבד תומשב אורקל חרכומ היה יכ ונושל םנ

 תומדאה לע םתומשב םירבדה םהל וארק החפשמו החפשמ לכו םעו םע לכ יכ

 םינוכשה םימעפל םא יכ ,תחא הפש דוע היה אלו .ומצעל דחא לכ םש ורנש

 וראשנ הגלפהה רוד תעמו ,הזמ הז רבד הזיא םש ולאש הזל הז םיבורקהו

 .ןושלו ןושל לכב םימעה ןיב תורוזפ תושבושמ שדוקה ןושל ןמ תולמ המכ

 ראשנ םדקמ םעסנב הגלפהה. רוד םש ורגש םוקמל בורק ורג רשא םימעהו

 ופסי רשא לכו ,ץראה חרזמב יברעו ימרא ןושלכ שדוקה ןושלל בורק םנושל

 ,ןמקל הזמ רבדא דועו .הזמ הז קחרתהל םנושל ךסי ןכ אוהה םוקממ קחרתהל

 ליחתהש הנושארה הפש היה שדוקה ןושלש הז אוה הפ רמול ינוצרש המו

 םכסהבש קפס ןיאש בתכו 'ג קרפ חוס ל״ז ידופא תעד אוה ןכו ׳הב רבדל םדאה

 ולגרוהש ןושלה ןמ םילעפו תומש תצ,קב ושמתשה ןושלה םיעבש לע םימעה

 םהב ורבדי רשא םיברה תונושלהש ,בתכ וירמאמב לעקעאה רקוחה ,םדוקמ וב

 רמול רשפא יאש דע הזמ הז םירזומו ןפוא םושב הזל הז וושי אל םלועה ימע

 חתפתנ רובדה חכש ותעד הוח ןכל ,םינומדקה םימיב תחא הפש םעפ היהש

 רוגל ועסנש רחאו תונוש תוחפשמל ויהו םדאה ינב ודרפנ רשא רחא םראב

 רשאכ ךכ רחאו .הנושלב רבדל הדמל המצעל החפשמ לכ הזמ הז בר קהרמ

 .ריעזמ טעמ םירבד תומש הזמ הז וליאש םימעל ויהו תוחפשמה וצבקתה

 רתויה אקוד תומשהש םושמ אוהו ,הנמאנ אל קפס יתלב לעקעאה רקוחה תעד

 םיבר םימע ןושלב דחא טעמכ םה ינומדקה םדאה םהב שמתשהש םינושאר

 ימיב םינומדקה םימיב םדאה םהב שמתשהש םירבדהו ,ברעמו םדקה ץראב

 םידחא ויה דוע םירבדהו ,רבדל דומלל םדאה ליחתהש תעב רמול הצר וירוענ

 ץראה לכב םיצופנה םיבר םימע תונושלב התע םג םיאצמנ םיטעמ רמול הצר

 רכינ ורוקמו ושרש ךא אטבהב ונתשנו ושבתשנ ךא םא שדוקה ןושלמ אקודו

 ןושלב יא ,תימרא ןושלב אנא ,שדוקה ןושלב ינא אוהו ,שדוקה ןושל אוהש

 ימע ןושלבו ,אטבהב הפר 'ךהי ינאמרעג ןושלב ךיא ,רסח עצמאב ןונה ,תילגנא

 ית ,ימרא ןושלב תנא תא ,שדוקה ןושלב התא .׳א ךכ רחאו םדוק ׳י ,אי ואלס

 ןושלב אוה ,ינאמרעג !ושלב וד ,תילגנא ןושלב ואהט ׳וואלפ ימע לכ ןושלב

 ןושלב איה ,שדוקה ןושלב איה ,תילגנא ןושלב איה תימרא ןושלב אוה ,שדוקה

 ל״ז ילאצניוורפ דוד ברהו .ינאמרעג ןושלב יהז ,תילגנא ןושלב איהש ,תימרא

 ׳ינוי ,ימור ןושלב תורזופמה תירבע תולמ םיפלאמ רתוי איבה הגלפה רוד ורפסב

 ,וואלסו ינאמרעג תילגנא ןושלב תימרא ןושלמ תולמ הברה וניצמ דועו ,ילאטיאו
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 רמא אנינח רב אחא בר רמא ,אל אמעט יאמ ,םויה׳ לכ ןיתוש ווה• אלו (ב״מ רד

 ורמא דועו .ורכתשי לא םלוע לש יזרב םיקסועה רכש יא םינזורלו (א״ל ילשמ) ארק

 ביתכ (א״ל רד תוכרב) ל״זח ורמאו .הרוי לא ןיי תיעיבר התש (ד״מ רד םש)

 חור תשק השא .ללפתהל רוסא רוכשש ןאכמ הרוכשל ילע הבשחיו ('א לאומש)

 רזעילא יבר רמא .לעילב תב ינפל ךתמא תא !תת לא יתיתש אל רכשו ןייו יכנא

 יאבסב יהת לא (ג״כ ילשמ) ביתכו .הרז הדובע דבוע וליאכ ללפתמש רוכשל ןאכמ

 וניא (ב״ע 'ע רר ןירדהנס) ל״זח ורמאו .שרוי ללזו אבס יכ ,ומל רשב יללזב ןיי

 רד ןילוח) ל״זח ורמא דועו ,ןיי התשיו רשב לכאיש דע הרומו ררוס ןב השענ

 ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ רמא ,ויתורענל םייחו (ז״כ ילשמ) ביתכ (א״ע ד״פ

 םיאצמנ דועו ,ןייו רשבל ונב תא םדא ליגרי אלש ץרא ךרד הרות הדמל ןאכמ

 ךיראהל יתיצר אלו ,ןיי תייתש רבד לע םישרדמב םירזופמ ל״זח ירמאמ הברה

 ומצע תא קיחרהל םדאהל אוה בוטש קדצ טפשמ איצונ רומאה לכמ ךא .רתוי

 תא ריזיו ושפנ תא רמשי רשא לכו ,םדאהו 'ה יניעב אוה הבעות יכ ןייה ןמ

 .ךרובי ןיי יכסנמ ומצע

 םידחא םירבדו תחא הפש 'י רמאמ

 ןושל תחא הפש ל״ז י״שר שריפ םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו

 ל״זח ורמאו ,שדוקה ןושל אירטמיגב תחא הפש בתכ ל״ז םירוטה לעבו שדוקה

 ךימימ תעמש .שדוקה ןושלב ארבנ םלועהש ןאכמ (א״ל ח״י) הבר תישארבב

 ןושלש המל השאו שיא אלא אתרבג ארבנ איפורטנא יפורטנא האינינ אנינ

 ל״ז םימודא ןב הירזע ברו .תאז החקל שיאמ יכ .רשא הזה ןושלה לע לפונ הזה

 ןמזה ךשמב יכ בתכ ז״נ קרפ םלוע ימי הניב ירמא קלח םיניע רואמ רפסב

 תש ׳יתינקמ ןיק .יח לכ םאמ הוח .המדאה ןמ םדא רמאנ (הרותב) םירופסהו

 םיוגה תונושל לכל םהה םירופסה וקתענש םעו .הגלפנ וימיב יכ גלפ ,יל תשמ

 םימעה לצא ואבוה לבא ונתשנ אל םמצע םירכזנה תומשה יכ תואור וניניע

 תארוהב הלועמ ותויהל טרפבו והיתוכדו חנ ןיק םדא ,שממ שדוקה ןושלב םלוכ

 .ונרושא ןושלמ ותואר קזוח לע הרומה רשנ םשכ ןהיתודמו םיארקנה יעבט

 לכו בותכה לע ושוריפב ל״ז ן״במרהו ,עודיכ ושדחתהב ויפנכ תרישנ לע םגו

 לפש םצע לכ תתמא לע תורוהל ולעתה ויתויתוא יכ ,בתכ םדאה ול ארקי רשא

 ,תישארבמ שדוקה ןושל אוה תחא הפשש הנוכנ היאר הזמ םג יתעדלו ,הובג וא

 אוהו ׳שדוקה ןושלב ושרשש םידחא םירבד אצמנ םימעה תונושל לכבש אוהו

 רובדה ןינע ןיבהל דמל םרטו רבדל לוכי םרט הפשב דליה אטביש םירבדה

 ,אמ אמ ,אפ אפ אב אב תומשה וחתפתנ םהמו ,אמ אב בושו ,אוצרב םא בא אוהו

 ינאמרעג ןושלב ,רעהטאפ רעהטאממ ,אמאמ םאמ אפאפ .פאפ ילגנא ןושלב

 רמאש אוה הזו ,ןמקל ראבא דועו ׳ירעטאמ טאמ וואלס ןושלבו .רעטטומ רעדאפ
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 רטאד ןאמל ,חנ ונקז רגנכ אטחש אוהו ,םהל המרג םהיבא תבוחש אלא לאילמג

 ףוס דע םינב לע תובא ןוע דקופו ןענכ תא חנ ללק ןכל השעמה תא השע ןענכש

 בכשו םלועה רדס דגנכ אוהש השעמ השעו יאדמ רתוי התשש טולו ׳תורודה ל:כ

 יאמו (א "ע ג״כ ףד ריזנ) ל״זה ורמאו .באמו ןומע ונממ ואציו שנענ ויתונב םע

 יתשמל יעביא אל ינירחא אינפלר הנימ אקפנ ,זזוה הוהד יאמ דבעמל היל .דוה

 אובל ןידוסאה באומו ןומע ודלונו ויתונב השעמ ידיל אבו רכתשנ טול .ארמח

 ךינבו התא תשת לא רכשו ןיי ('י ארקיו) ביתכו ,םלוע רוסיא ןרוסיאו ,להקב

 ם״יבלמה בתכו .םכיתרדל םלוע תקה ותומת אלו דעומ להא לא םכאבב ךתא

 רבוע וניאשב ףא רכשו ןיי התשי אלש םתס ריהזה תשת לא רכשו ןיי ל״ז

 יותשד (ט״ל ארפס) ל״זח ורמאו ,התימ ובייחתי ןיי ייותש הדובע ודבעישכש

 ןיי י יותש לאעמשי יבר תעדל ןרהא ינב והיבאו בדנו .הלוספ ותדובע דבעש ןיי

 ינפל ותומיו םתוא לכאתו ׳ה ינפלמ שא אצתו בותככ ,ושנענו שדקמל וסנכנו ויה

 ונל הרמאו ׳שדקמל ןיי ייותש וסנכי אלש םירתונה ריהזה ןתתימ רחאש עדת ,'ה

 שריפ ,׳הל ריזהל רדנ רדנל אילפי יכ ה שא וא שיא (׳ו רבדמב) השודקה וניתרות

 רמחמ ומוגרתכ ריזי רכשו ןיימ םימש םשל ןייה ןמ ןמצע לידבהל ל״ז י״שר

 ךירצ 'הל רבע תויהל ומצע תא שידקהל הצריש ימ לכ רמול הצר ,קיתעו תדח

 ('ד עשוה) בותככ הנוגמ הרמ אוה תורכשהש םושמ ,רכשו ןיימ ומצע תא שירפיש

 ריזנ דלונהו ותשודק תא חזב ללהיו תוער תוברתל איבמו בל הקי שוריתו ןיי תונז

 (ג״י םיטפוש) חונמ תשאל ךאלמה רמא ןכל ,הריתי השודק תלעמב אוה ןטבמ

 לחי אוהו ,ןטבה ןמ היהי טיהלא ריזנ יכ רכשו ןיי יתשת לאו אנ ירטשה התעו

 י״שר בתכו ׳דגוב ןייה יכ ףאו (׳ב קוקבח) בותכה רמאו .לארשי תא עישוהל

 תיב ילכ איבהל ארמה םעטב רמאו האגתנש וניי וב דוגביש רצשלב אובישכ ל״ז

 רכש המוה ןייה ץל ׳ב ילשמ) ביתכו .הלכיו גרהיש ול םרג הזו ,םהב התשו שדקמה י

 (שורושחא) רמא (ב״ע א״י ףד הליגמ) ל״זה ורמאו ,םכחי אל וב הגוש לכו

 שמתשאו אשדקמ יבד ינאמ קיפא .הניעט אלו אנבישח אנא .העטו בשח רצשלב

 ןמהו ךלמהו ל״זח םש ורמא דועו ,יתשו תא גרהו ןהיניב דקירו ןטש אב והב

 השעמ (ב״ע 'ז רד םש) ל״זח ונל ורפס דועו ,הכובנ ןשוש ריעהו תותשל ובשי

 היטהש הבר םק םוסביא ידדה ידהב םירופ תדועס ודבע אריז יברו הבר ,היהש

 הירבגאד היטהש ןיעכ ל״ז א״שרהמ בתכו .ייחאו ימחר יעב רחמל אריז יברל

 וילע ללפתהד רמאקו .תומל הטנו הלחש דע יאדמ רתוי תותשל הייפכו ארמח

 םירופ תדועס דיבענו רמ יתינ היל רמא הנשל .יחו אפרנש דע הז ילוחמ תומי אלש

 'ז ףד הטוס) ורמא דועו ׳אסינ שחרתמ אתעש לכב אל היל רמא ,ידדה ידהב

 ןיי הברה יתב הל םירמואו םילשוריבש לודגה ןיד תיבל התוא ןילעמ ויה (א״ע

 ריזי הלוקלקב הטוס האורה לכ (׳ב ףד םש) ורמאו ,תונז ידיל איבמ ןייהו ,השוע

 ןירדהנס) ל״זח ורמא דועו ,ףואינ ידיל איבמ ןייהש ל״ז י״שר שריפ .ןייה ןמ ומצע
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 באכ לע יוא דחאה ,תורצ ינימ 'ג לע קעוצש ל״ז א״שרהמ שריפ ׳ךסממ רוקחל

 אוה אהיש ׳גה .ןייה ותונקב ונממ דובא לע יובא ׳בהו! .יאדמ רתוי התוששכ ושאר

 אבי םא םג םדא לכ ראשד ,םנח םיעצפ ימל רמאו .ונמז דובא לע רעטצמש

 םנה םיעצפ ול שי הז לבא ,קיזמה ול םלשיש םנח וניא וקיזמה רחא םדאמ עצפ ול

 אוהש רשפאו ןימולשת ונממ שורדיש עצפה ול אב יממ ותורכשב עדוי וניאש

 .עצפה ול אב הליפנ ידי לעש וא םרוגה היה

 ,לגתיו ,רכשיו ׳תשיו ,עטיו ,לחיו .ןייב ורמאנ !ייוו ג״י האלילג רבוע שרד

 ןיוו ג״י ל״ז י "׳שד שריפו .עדיו .ץקייו ,וסכיו ,וכליו ,ומישיו ,חקיו ,דגיו ׳אריו

 אלא בישח אל ןענכ רורא רמאיו ,רכשיו התשיש ימל יוו רמול הצר ,יוו ןושל

 אדסח בר רמא םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו .ןיי לש ושנוע ול רמגנד עדיש דע

 ךורב שודקה ול רמא ,יאכז בר רמא אבקוע רמ רמא הל ירמאו אבקוע רמ רמא

 רמאד !אמכ ןיי אלא ול םרג אלש ןושארה םדאמ דומלל ךל היה אל חנל אוה

 םדאל הללי איבמש רבד ךל ןיאש היה ןפג ןושארה םדא ונממ לכאש ןליא ותוא

 הסנקנ ודי לער התימ וילע םנק ןייהש ןושארה םדא ל״ז י "שר שריפ ,ןיי אלא

 לא (א״ל ילשמ) ביתכ (ב״ע 'ע ךד םש) ל״זח ורמאו ,םלועל היכבו התימ

 ךל המ ינב (ומא) ול הרמא רכש יא םינזורלו ןיי ותש םיכלמל לא לאומל םיכלמל

 .רכש יא םינזורלו ,לא ונל המל םירמואו םירכתשמו ןיי ןיתושש םיכלמ לצא

 ל״ז םיניע חתפ בתכו (הימתב) .רכתשיו ןיי התשי ול םיולג םלוע יזר לכש ימ

 הימלש רזחש ןיינמ קחצי יבר רמא .םלועל ערו םיקידצל ער הנישו ןיי ןנתד

 רעכ יב .יל םדא תניב אלו שיאמ יכנא רעב יכ ('ל םש) ביתכד ומאל הדוהו

 םדא תניב אלו ׳המדאה שיא חנ לחיו (׳ט תישארב) ביתכד חנמ שיאמ יכנא

 הצר .םהמ רתוי יתיתש ינאו ןייב לשכנש ל״ז י״שר שריפ ,ןושארה םדא הז יל

 לכאש ןליא אינתד (א״ע 'מ ךד תוכרב) ל״זה ורמאו .ןושארה םדאו חנמ רמול

 םדא לע הללי איביש רבד ךל ןיאש היה ןפג רמוא ריאמ יבר ןושארה םדא ונממ

 ןכ םג לליו םיעבש רפסמ ןיי הזל זמר שיו ,רכשיו ןייה ןמ תשיו רמאנש ןיי אלא

 ושוריפ היהיו ,םיעבש רפסמ ןכ םג אוהש דוס אצי ןיי סנכנ ורמאו .םיעבש רפסמ

 .ללי אוהש דוס אצי ןיי סנכנ

 .םלועל הללי איבמש ןיי היל ירק יאמא (ב״ע ו״ע ךד אמוי) ל״זח ורמא דועו

 ךואינה בור ןייה ידי לע שריפ ל״ז י״שר .שר השענ וב הרגתמה לכש שורית

 אל םיעשרל םהל יוא (א״ע ז״פ ךד םש) ל״ז-ח ורמא דועו .םלועל אב תונערופו

 .תורודה לכ ךוס דע םהינב ינבלו םהינבל ןיבייחמש אלא ןמצע זיבייחמש ןייד

 ירוסחו חכ ישולח המה ןיי ירוכיש תובאמ םידלונה םינבהש עדמה ימכחל עודיכ)

 לכ ךוס דע םהינב ינבלו םהינבל םרוסחמ ושריי סלעסה תשורי ידי לעו עדמ

 ןבר לש ודבע יבטכ ךומסל ןיואר ויהש ןענכל ול ויה םינב הברה ,(תורודה



 121 הקמ תרות ירמא

 תא אבה אצא .'וכו בהא קושעצ המרמ ינזאמ ודיב ןענכ רמאנש ודיב המרמו

 יפמ ךצ איה ירה היצותבב הרוהט םא עבצאב היצותב תא איצוהו הצהאה הרענה

 ויבא םהרבאצ ןתוא הארהו עבצאב היצותב תא איצוהו הצהאה הסנכה ,הרובגה

 הרשכ המיצש האצמנש ומא הרש הצהאה קחצי האיביו רמאנש החקצ ךכ רחאו

 אציש ןויכ אצא ,ודבע היה ןיאמו רזעיצא ודבע היה םהרבא צש ותיב ןקז ׳ומא

 ודבע תא בתכו דורמנ דמעו תונתמ וצ ונתנו רודה יצודג צכ ודמע םידשכ רואמ

 ךורב שורקה וצ ןתנו תוריחצ ואיצוה ונב קחצי םע דסה צמגשכו ,םהרבאצ רזעיצא

 אוה רזעיצאש רומאה ןמ .ןשבה ךצמ גוע אוהו ךצמצ ומיקהו הזה םצועב ורכש אוה

 צודגה ויחא שוכ ןב אוהש דורמנצ דבע היה !ענכש חנ תצצק םייקתנו םח ןב ןענכ

 ךכ רחאו .שוכ ינבצ ויחאצ היהי םידבע דבע בותככ ,םהרבאצ דבע היה ךכ רחאו

 ןוכשיו תפיצ םיהצא תפי ,ומצ דבע ןענכ יהיו םש יהצא' ה ךורב בותכה רמא

 היהי אציממ םש יצהאב תפי ןוכשי רשאכ יכ ,ומצ דבע ןענכ יהיו םש יצהאב

 צעפ ןענכו ןענכצ הארה ןענכ יבא םחש שרדמב צ״זח ורמאו .תפיצ םג דבע ןענכ

 צ״זח ורמא הבר שרדמבו .ותערב ראפתמכ ויחאצ דיגה םחו הנוגמה הצועפה

 םחש שוריפה הארנ יצו .צצקתנו רבדה צע רכזוה ךכצ .ו׳יבאצ דיגהו האר ןענכש

 יבא אוהש הפ ונדמצצ ךירצ המו .ןענכ יבא םח אריו בותככ ןענכצ דיגהו האר

 השעמה תא השע ןענכו ונב ןענכצ דיגהו האר םחש בותכה רצקש אצא ןענכ

 וצ השע רשא תא עריו בותכה רמא ןפצו ןענכ יבא אוהש בותכה ריכזה ןכ צע

 יקרפב עמשמ ןכו .ןענכ תא חנ צצק ןכ צעו םח צש ןטקה ןב ןענס אוה ,ןטקה ונב

 הארו ןענכ סנכנו צהיאה ךותב צגתנו ןיי הנממ התש (ג״כ קרפ) רזעיצא יברד

 אצמו םח סנכנ .ויחאצ דיגהו אציו וסרסו ותירבב טוח רשקו .ויבא תורע תא

 קושב ויחא ינשצ דיגהו אצי ,בא דוביכ תוצמ ובצ צע םש אצו ויבא תורעצ

 רמאנש ורראו ןטקה ונב וצ השע רשא תא עדיו׳ וניימ חנ ץקיו ׳ויבאב קחשמכ

 .ןענכ רורא

 ןיי תייתש ׳זפ רמאמ
 צ״זח ורמאו ,שנענו צגתיו רכשיו ידמ רתוי ןיי התשש צע חנצ הרק הז צכו

 םיעשרצ רכש םצשצו םיצבא םחנצ אצא םצועב ןיי ארבנ אצ (א״ע 'ע ךד ןירדהנס)

 ביתכד יאמ קחצי יבר רמא ,שפנ ירמצ ןייו דבואצ רכש ונת (א״צ יצשמ) רמאנש

 םצועב םיעשר צש םהינפ םדאמש ןיי ארת צא .םדאתי יכ ןיי ארת צא (ג״כ םש)

 ןיי ארת צא ,םדאתי יכ ןיי ארת צא רמא אבר ,אבה םצועצ םהינפ ןיבצמו הזה

 ותירחאש וירחא ךשמהצ ךיניע ןתת צא רמוצכ צ״ז י״שר שריפ ,םד ותירחאש

 םע ןייה צע הטטקו הבירמ ךותמ יכ בתכ צ״ז א״שרהמו .ויצע גרהי ופוס ,םד

 יברד הירב םרמע יבר רמא .םד צש תורובחו עצפ יריצ וריבה וא אוה אב וריבח

 ימצ יובא ימצ יוא ימצ (ג״כ יצשמ) ביתכד יאמ אנינח יבר רמא אבא רב ןועמש

 םיאבצ ןייה צע םירחאמצ םיניע תוציצכח ימצ .םנח םיעצפ ימצ חיש ימצ םינדמ
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 קיטסיטאטסמ עודיכ חצרו היקזנו הבנגצי םדאה תא איביו ץבור תאטח תורכשה

 ירוכש המה םיערה םהישעמ לע טפשמל ואבוי רשא םישנאה בורש טפשמה יתבב

 רובע סאמנ אוה רוכשה הזמ דבלו עשרהו תאטחה תישאר אוה תורכשהיו .ןיי

 םרכ עטיל חנ אבשכ (חנ השרפ אמוחנת שרדמ) ל״זח ורמאו םיזובמה ויתודמ

 ,וביט המ ול רמא ,םרכ ול רמא ,עטונ התא המ ול רמא ,וינפל דמעו ןטש אב

 תובבל חמשמה ןיי ןהמ ןישועו ,םישבי ןיב םיחל ןיב םיקותמ ויתוריפ ול רמא

 ונינש ףתתשנו אב ןטש ול רמא (ד״לק םילהת) שונא בבל חמשי ןייו ביתכד

 ךכ רחא ,ןפגה תחת וגרהו שבכ איבה ןטש השע המ ,ייחל ול רמא ׳הז םרכב

 תחת וגרהו רוק איבה ךכ רחאו ,וגרהו ריזח איבה ךכ רחאו ,וגרהו ירא איבה

 אסריגה בתכ ל״ז ךסוי ץעו ,ןהימדמ והוקשהו םרכה ותואב ןמד ופיטהו םרכה

 ןמ םדא התשיש םדוקש ול זמר ,ריזח איבה ךכ רחאו ףוק איבה םדוקמד ךפיהב

 התש ,המלאנ היזזוג ינפל לחרכו ,םולכ תעדוי הניאש וז שבככ םת אוה ירה ןייה

 השענ יאדמ רתוי התשש ןויכ ,םלועב ותומכ ןיא רמואו יראכ רובג אוה ירה ןגוהכ

 קחשמו דקרמו דמוע ףוקכ השענ רכתשנ ,רחא רבדבו םילגר ימב ךלכלתמ ריזחכ

 ,קידצה חנל עריא הז לכו ,השעי המ עדוי וניאו הפה תולבנ לכה ינפל איצומו

 המכ תחא לע םדא ינב ראש ,ךכ וחבשב שריפ אוה ךורב שודקהש קידצה חנ המ

 ךותב לגתיו• תונגו הלקת ידיל אב הז ידי לעו רכשיו ןייה ןמ התשש חנו ,המכו

 .הל ה א

 םירמוא שיו וסרסש שרדמב ל״זח ורמאו ,ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו

 ראפתמכ .ויבאל השע רשא תאו האר רשא תא ץוחב ויחא ינשל דגיו .ועברש

 ינש ןושארה םדא ויחאל םהל רמא וסרסש םח האר המו ל״זח ורמאו ,והשעמב

 םינב השלש ול שי וניבאו ,םלועה תשורי ליבשב הז תא הז גרהו ול היה םינב

 ונב ול השע רשא תא עדיו וניימ חנ ץקייו .וסרס ןכל יעיבר ןב שקבמ ונדועו

 רמא ןכל לודגה היה םשש יתעד יפלו .ויחאמ יוזבהו ןטקה רמול הצר .ןטקה

 .םהינשמ הלעמב ןטק אוה תפימ לודג אוהש ףא םאו םשמ ןטק ,ןטקה

 םיהלאש םושמ ומצע םחל ללק אלו ,ויחאל היהי םידבע דבע ןענכ רורא רמאיו

 הצר ,ויחאל היהי םידבע דבע ול רמאו .יעיבר רוד דע םינב לע תובא ןוע דקופ

 תללקו .ויחאל םידבע ויהי םלוכ םהיאצאצ לכו םינבהו תובאה דבע ןב דבע רמול

 .םדק ימימ דוע ץראה לכב םידבעל ויה םישוכה םח ינבו ךכ רחא המייקתנ חנ

 ןב ןענכ אוה םהרבא דבע רזעילאש (הרש ייח השרפ הבר תישארב) ל״זח ורמאו

 םרבאל ונתנ ימו רזעילא אוה גוע ל״זח ורמא (א״כ קרפ) םירפוס אתכסמבו .םח

 ליבשב םהרבא דבע רזעילא ל״זח ורמא (ז״ט קרפ) רזעילא יברד יקרפבו ,דורמנ

 הזה םלועב ורכש אוה ךורב שודקה ול ןתנו תוריחל ואיצוה קחציל דסח למגש

 .ןשבה ךלמ גוע אוהו ךלמל ומיקהו אבה םלועב םיעשרל רכש היהי אלש ליבשב

 אוה תוריבעה לע דושח הזה דבעה ונב קחציל םהרבא רמא :רמוא לאעמשי יבר



 119 חשמ תרות ירמא

 ,ץרא אוה רמאי גלשל יכ רמאנש ,ץראה רפע השענו םימה ואפקנו םימה לע

 שרושו רוקממ רמול הצר ׳דחא אוה גלשה ןינבו ץראה רפע ןינבש אוה וניינעו

 םהש ןיפנא ריעזל םיזמורה העבש זכרמה םעו תווצק הששה ראות אוהש דחא

 רמאש המ אוהו ׳תובבימ ,דוסי ,דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ,דסח תוריפס העבש

 ורוקמ אוהו םלועה רמה ןינב דוסי אוה רשאב העבש הידומע הבצח בותכה

 ןנעב שמשה ידי לע רואה ריאי רשאכ ךא .רמחב םימלענ תוריפס עבשהו .ושרשו

 תווצק הששל םיזמורה ןנעב רואה לש ןינווג עבשה הלגתמ זא רפעו- םימ אוהש

 םינותחתו םינוילע רשקמה רשקה תירב אוהו ׳ולוב םלועה ןינב דוסי אוהש זכרמו

 השרפ רהז) ל״זח ורמאש המ אוה. ,ימשגה םלוע םע ינחורה םלוע רמול הצר

 תורוא יצוצנ שריפו ,ארב אד לילכ תירב תשקה ירקא אד לעו ,(ב״ע א״ע ףד חנ

 םיעפשנ תוריפסה לכש רמול הצר ,םילילכ םהש דוסיה םשב תירב תוכלמ ,ל״ז

 עפשה לבקמ דוסיה םא יכ .םולכ המרגב ןיאש עודיכ תוכלמב דוסי ידי לע

 בותכה רמאו ,רמחה םלוע הישעה םלוע תיוה אוהו תוכלמל עיפשמו םינוילעהמ

 ןיב תירב רמול הצר ׳ץראה ןיבו יניב תירב תואל .רתיהו ןנעב יתתנ יתשק תא

 יימשג אוהש םינותחתה ןיבו ללכ ןיעל הארנ וניאו תוינחור אוהש םינוילעה

 ןינווגה יכ תוימשגו תוינחור ןיב עצוממ אוה ןינווג עבשהו תושיב לכ ןיעל הארנו

 וניא ומצעב אוה לבא רמחה םע יטרפ ראותב דחא לככ ןיעל םיארנש רא םא

 ,םויראטאראבאלב רמחה ןמ ודבאיו ולטבתי םינווגהש ודיעי עדמה ימכחו .רמח

 הזו ,תוימשגו תוינחור ןיב עצוממה אוהו שי וניאו שי אוה םצעב םינווגה ןכ לע

 ןיבו םיהלא ןיב םלוע תירב רכזל .ריתיארו ןנעב תשקה .דתיהו בותכה- רמאש אוה

 אמייק תירב רמול הצר ,םלוע תירב ,ץראה לע רשא רשב לכב היח שפנ לכ

 יתמקה רשא תירבה תוא תאז חנ לא םיהלא רמאיו ,האלמו םלועה םויקל תורודל

 םלועה ךירצ היה זאש ל״ז ם״יבלמה בתכו .ץראה לע רשא רשב לכ ןיבו■ יניב

 לובמ היהי אלש תירבה ומע תרוכ יכ םשגה ןמ דחפי אלש חנל עידוהו םשגל

 תשקה הארנ םהבו םימשב םיננע וארנ ורובד הלכש רחאו,תשקה תוא ול ןתנו דוע

 ןנעב רשא תשקה תא הארו ךיניע אש חנ לא םיהלא רמאיו ׳הנושארה םעפב

 .וראותו תשקה תרוצ הז תירבה תוא תאז

 םרכ עטיו ׳ח ךמאמ
 ךורב שורקה ריהזהש ןויכ ונדמלל אב בותכה ,םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו

 ,רוצקיו ערזיש דע יחה שמר ךא םהל ריתהו רשב לוכאל רוסאש חנ ינבל אוה

 םיבנעה ןייו ,לכאמל בוט םיבנעה יכ םרכ עטיו ,המדאה תא דובעל חנ לחה ןכל

 םא יכ השע ןכ אל חנ ךא ,ןגוהכו הרושמב התשי םדאה ךא םא תותשל בוט

 הרמ אוה תתבשהו ׳רכשיו ידמ רתוי התש רמול הצר ,רכשיו ןייה ןמ תשיו

 תיחשי ןייה יכ ידמ רתוי התשי רשא םדאה רוגל הער איבמו םדאהל דאמ הנוגמ

 חתפל יכ תוירבל הער איבמ דועו .עדמה ימכחל עודיכ םדאה שפנו רוג יקרע תא
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 ץראה םע םולש תירב םיהלא תרכ לובמה רחאש ונדמלל בותכה אבו ,םכתא ץראה

 אלו ,לובמה יממ דוע רשב לכ תרכי אלו םכתא יתירב תא יתמקהו רמאו ,האלמו

 עבט הבטוה רבכ יכ םדוק יתרמא רשאכ אוהו .ץראה תחשל לובמ דוע היהי

 אל ריצקו ערזו הנש הנש תע לכב דרי םשגהו ריואה עבט הנתשנ םגו ץראה

 דיב היהי זאו ,םדקמכ הז תא הז תחשל םיחרכומ ויהי אל םיאורבה לכו ׳ותבשי

 םייחה ךרד תיחשהל 'ה יניעב ערה דוע ושעי אלו םהישעמ ביטהל האירבה לכ

 תירבה תוא תאז םיהלא רמאיו ,ץראה לכ ינפ לע הולשו םולש היהיו ,םלועב

 ןעמלו ,םלוע תרדל םכתא רשא היח שפנ לכ ןיבו םכניבו יניב ןתנ ינא רשא

 רהז) ל״זח ורמאו ,ןנעב יתתנ יתשק תא .יתירב תא םייקא ינאש ועדתו וארת

 ויז ריאי רשאכש עבטה אוה ןכ יכ ,אנד תמדקמ יתתנ (ב״ע א״ע ךד חנ השרפ

 אוה ןכו ׳תוינאב םיה ידרויל עודיכ תשק םימה ךותב הארנ זא םימה לע שמשה

 רשא םימה אוה ןנעה יכ ןנעב תשקה הארנ זא םיבעה דגנ שמשה ויז ריאי רשאכ

 םשגהש לובמה םדוק ךא ,םוחה ידי לע םימה ןמ הלעמל ולעש םיריאהמ וצבקתה

 זאו ,ץראה לכ ביבסמ עיקרה ינפ וסכו םיסג םיבעה ויה הנש םיעבראל תחא דרי

 רחאו ,ץראה דגנ תחתמ ןנעה הארנ אלו שמשה דגנ לעממ ןנעב תשקה הארנ

 התע אוה דשאכ םשגה תדירי עבט הנתשנו עיקרה ריוא הנתשנ רשאכ לובמה

 ץראה דגנ רשא ןנעב תשקה הארנ זאו ,ץראה לכ ביבסמ וסכי אל םיבעה זא

 ןנעב יתתנ יתשק תא .בותכה רמאש אוה הזו .ןנעה דגנ שמשה ויז ריאי רשאכ

 התארנו ץראה לע ןנע יננעב היהו .ץראה ןיבו יניב תירב תואל ךכ רחא התיהו ,רבכ

 היהי אלו .רשב לכב היח לכ ןיבו םכיניבו יניב רשא יתירב תא יתרכזו ,ןנעב תשקד

 זא ויהי םימשגה יכ ל״ז ם״יבלמה שריפ רשאכ ,רשב לכ תחשל לובמל םימה דוע

 שי דועו ,רשב לכ תחשל לובמ םהמ היהיש ריוציש םיבורמ םימ היהי אלו םיטעומ

 ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ ('א לאקזחי) בותככ ,ןנעב יתתנ יתשק תא רמול

 רהז> ל״זח ורמאנ .'ה דובכ תומד הארמ אוה ביבס הגנה הארמ ןכ ,םשגה םויב

 אוה וניינעו .ןנעב יתתנ יתשק תא ךכ ןיגבו ןינווגד וזיח (ב״ע א "ע ךד חנ השרפ

 רואמב םיכסמ ידי לע דרויה םלענה 'ה רוא אוהו ללכ ןווג ול ןיא םצעב רואהש

 ידי לע רואה ריאי רשאכ ךא ,ןווג םוש יתלב הגונב ןיעל הלגתמו שאב וא שמשה

 .עודיכ םינווג העבשב ןיעל הלגתמו רואה קלחתי זא ,םשג רמח רבד לע אמזירפה

 דוס אוהש ןיפנא ריעזד ם״יהנתגח םיראות עבשהל םיזמור הלאה םינווג עבשהו

 ,דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ׳דסח אוהו העבש הידומע הבצח בותככ םלועה ןינב

 םעו תווצק השש אוה םימה דוסי ןינב ראותש עדמה ימכחל עודיו .תוכלמ ,דוסי

 םימה אפקי רשאכ םלאטלירקה ןינבב ןיעל הלגתמ הזה ראותו ,העבש אוה זכרמה

 זכרמה םעו תווצק השש רותב הנבנ גלשה ןמ יטרפ לאטסירק לכ יכ גלשל היהיו

 םוקמ הז יאמ ץראה ('ג קרפ) םיקרפב לודגה רזעילא יבר תנווכ אוה הזו ,העבש

 קרזו חקל ,ןיפנא ריעז לש םיראות עבשה אוהו דובכה אסכ תחתש גלשמ תארבנ
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 םד וב רשא רבד לכ לבא רמול הצר ,שרדא םכיתושפנל םכמד תא ךאו .ולכאת

 אוהו .ושפנ םד תא םדאה תיחשי הזב יכ .שרדא םכיתשפנל םכמדל המודה םודא

 תולחמ הלאה תובורעת ידי לע םדאה לא איביו םדאה םד םע יחה םד ברעתי יכ

 םכיתושפנל םכמד תא בותכה רמאש אוה הזו .םדאה שנע היהי ומצעב תזז .תונוש

 דימו .הז ןפואב שנעת תפרוטה- היחה םנ רמול הצר ונשרדא היח לכ דימ ,שרדא

 ומצעב םדאה םא וליפא רמול הצר .םדאה שפנ תא שרדא ויחא שיא דימ םדאה

 היח הפרט תחא היחש רמול הצר ,ויחא שיא דימ םא יכ יחה םד תא ךפש אל

 ,לכאו תפרוטה היחה ןמ הקזח דיב הפרטת רשב תא חקלו םדאה אבו תרחא

 השע םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש ׳םדאה שפנ תא שרדא

 םדא ללכב אוה האירבה לכ יכ יחה םד ךופשל רוסא ללכבש רמול הצר .םדאה תא

 הזו ,םדא ללכב המהבו /הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא ל״ז א״רגת רמא רשאכ

 תא השע םיהלא םלצב יכ ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפש בותכה רמאש אוה

 חמוצהש םייחה םלועב רדס ןתנ םיהלאו .םייחה יאורב לכ רמול הצר םדאה

 רשפא יא הזו .יחה תא לוכאל יחל רוסא לבא ,חמוצה ןמ יחהו םמודמ סנרפתי

 םיהלא םלצב יכ ,ךפשי ומד ,םדאב םדאה םד ךפש ןכל יחת םד תכיפש יתלב

 ומצע םד תא ךפש וליאכו םדאה םד ךפש וליאכ יחה םד ךפושתו םדאה תא השע

 היחה לכו םדאה רמול הצר םתאו .םדאה תא השע םיהלא םלצב דחא לכה יכ

 לכ לע בותכה תנווכו וצרש בותכה רמא ןכ לע יכ .הב וברו ץראב וצרש וברו ורפ

 ןתנש ךרדה רדסב סנרפתי םא יכ יחת תא יחה תיחשי לאו ׳ובריו ורפיש םייחה

 רוסא ןכ לע ,ןיא המהבה ןמ םדאה רתומ יכ םייח ילעב לכ ללכב םדאהו ,םיהלא

 היהי םכל בותכה לע ישוריפב םדוק יתבתכש תמ האר .םייחה רשב לוכאל םדאהל

 תויחה אלו לכאמל תויחו תומהב םהל הושה ל״זח ורמאו .הדשה תיח לכלו הלכאל

 אל חנ ינב ואבשכו .רשב לוכאלו חירב תימהל ותשאלו- םדאל השרה אלו ,םכל

 וברו ורפ םתאו םייחה ילעב לכל רמא םיהלאו ,םייחה רשב לוכאל םהל ריתה

 הבטוהו הנקתתנ לובמה ידי לעש םדוק יתרמא רשאכ אוהו ,הב וברו ץראב וצרש

 היה אלו הנש םיעבראל תחא ץראה לע םשגה דרי לובמה םדוקש עודיכ .ץראה

 תויחהל ןעמל ויחא תא שיא חורטל חרכומ היה יחת ןכ לע .הנש הנש ריצקו ערז

 הנש לכבו תע לכב ץראה לע דרי םשגהו עבטה הנתשנ לובמה רחא לבא .ושפנ תא

 רחא ןכל .המהב דעו םדאמ יחה שפנ לכ תא תויחהל יד הלובי ןתת המדאהו

 וצרשיו ובריו ורפי םייחה לכו הולשב ויחי םייחה לכש תירשפאב היה לובמה!

 .הב וברו וצרש וברו ורפ םתאו ׳בותכה רמאש אוה הזו .ץראב

 תואהו םלוע תירב תתירכ ׳ז רמאמ

 םכתא יתירב תא םיקמ יעת ינאו ,רמאל ותא וינב לאו חנ לא םיהלא רמאיו

 תיח לכבו המהבבו חועב םכתא רשא היחה שפנ לכ תאו םכירחא םכערז תאו
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 ףוע ליכ צעו ץראה תיח ליכ ליע היהי םכתחו םכארומו .ץראה תא ואצמו םתוא

 םכדיב יכ רמויצ הצר .ונתנ םכדיב םיה יגד לכבו המדאה שמרת רשא צכב םימשה

 היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו םיהצא וצ רמאש ןושארה םדאצ רבכ ונתנ

 דע םצוכ דגנכ המחצמ ךורעצ ךירצ היה ןושארה םדא ךא ,ץראה צע ת שמרה

 תצצה התאש דועו ,ונתנ םכדיב יכ ןכ אצ םתאו .ודי תחת םתוא עינכהו שבכש

 צושמת התא ןכצ הבתב ךתא ויהש אוהה תעה צכ םתוא תסנרפו צובמהי ומ םתוא

 ואריי תופרוטה תויחה רמוצ הצר ,ץראה תיח צכ צע היהי םכתחו םכארומו ,םהב

 םהב צושמת התאו ךינפצ וענכי תויתייבה תומהבהו םדא ינב ינפמ וחרביו

 ונתי םגו .םישובצמ ךצ השעת רמצהו רועה ןמ ׳הכאצמ צכבו הדשב םתא דובעתו

 תויחה ןמ םתוא רומשת התאו ךתחגשה תחת ויהי רשא תחת האמחו בצח ךצ

 .ונתנ םכדיב םיהצא רמאש ןויכ ןכ םא רמאת צאו .םהצ וקיזי יתצבצ תופרוטה

 ונתנ םכדיב ,אוה ןכ אצ ,םרשב תא צוכאצו םשפנ תא תחקצ םג יאשר התא ןכצ

 היהי םכצ יח אוה רשא שמר צכ .סתיחשהצו םדיבאהצ אצ צבא םרמשצו םדבעצ

 ערז בשעו ץעה ירפמ חמוצ םוש אצמנ היה אצ צובמה רחאש ןויכ ךא ,הצכאצ

 ירפה צשביו צדגיו חמציש דע ןיתמהצ םהצ ךירצ היהו המדאה ינפ צכ צע ערז

 ריתה ןכל ,םשפנ תא תויחהצ רבד םוש וינבו חנצ היה אצ אוהה תעה דעו ,ערזהו

 שריפ רשאכ יהו חמוצ ןיב עצוממה רבדה אוה שמר .יחה שמרה תא צוכאצ םהצ

 ורמצ תעכו .םיה ךותב םיאצמנה סרעטסיז* ומכ אוהו םיכובנ הרומב צ״ז ם״במרה

 רעטסיאה .חמוצכ םיצדגו םיברו םירפ םהו םיה ףוח צע םתוא עוטנצ םדא ינב

 םוקמצ םוקממ זוזצ צוכי וניא אוהו םימב אוהש ןמז צכ הפיצקה ךותב יח אוה׳

 יכ םודא םד וב ןיאו .םימב רשא תודוסיה ןמ סנרפתמ אוהו ,ותיחמ רחא שקבצ

 םודא םד וב ןיאו יח אוה רשא שמר צכ םיהצא רמאו ׳חמוצב ומכ ןבצ תוחצ םא

 יכ .ותוא צכואהצ תומה םס אוה תמה שמר יכ תמ שמר אצו אקוד יח שמר רמאו

 םתוא צכואהו םיה יגדכ שאבי ריואב םימוי וא םוי ההשיו םימה ןמ חקוי רשאכ

 היהי םכצ יח אוה רשא שמר צכ בותכה דמא ןכצ .הזמ תומי םימעפצו הצחי

 םרעטסיואב שמר ינימ צכ רמוצ הצר ,צכ תא םכצ יתתנ בשע קריכ .הצכאצ

 חנ ינבצ אוה ךורב שודקה ריתהו .םימב םיאצמנ שמר םינימ הברה יכ המודכו

 ירפהו ערזה צשבתיו צדגיו חמצי רשא תעה דע צובמה רחא שמרה תא צוכאצ

 רחא צבא .םדאה תציכאצ יוארה צובמה רחא ירפו ערז םוש אצמנ היה אצש םושמ

 אצו (א״י ארקיו) בותככ םישמרה תא צוכאצ השודקה וניתרות ונצ הרסא ךכ

 (ט״ק ארפס) צ״זח ורמאו .ץראה צע שמרה ץרשה צכב םכיתושפנ תא ואמטת

 יצעב ךרדכ םיברו םירפ םניאש יפ צע ףא רמוצ הצר ,הברו הרפ ןיאש יפ צע ףא

 ומוקמב ן ינעה ותוא תודוא יתבתכש המ האר) .חמוצכ םיברו םירפ םהו .םייחה

 ןבצ תוחצ םא יכ םודא םד וב ןיא יתרמא רשאכ שמרבו .םצכאצ רוסא .(עדתו

 אצ םודא םד ושפנבש רבד צכ צבא רמוצ הצר .ומד ושפנב רשב ךא .חמוצב ומכ
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 תא חלשיו דועו׳ .םוי םיעברא ץקמ יהיו רמאש םימי רפסמ עדי הוח ןכיהמ דועו

 הבתה תלעות המו ,חונל םוקמ שי םא התאר ךיאו רוא יתלב החרפ ךיא הנויה

 ונייה תולזמה ושמש אלש ורמאד המד ותעד הוח זבל .רוא היהי אל םא ןולחב

 ב״י לכ רוא היה םש דמוע שמשה היהש םוקמב אלא ,םילגלגה תעונת התיה אלש

 תועש ב״יו םוי תועש ב״י אוהש םימי ראשכ הלילו םוי היה אלו שדוח

 היהש ומכ שדוח ב״י לכ ךשח היה רודכה יצחו רוא היה רודכה יצח אלא .הליל

 ימ ינפמ הבתכ סנכנשכו ,םילגלגב תורואמה ולתנש םדוק האירבה תליחתב

 ורמאש אנשיל וקייד ןכו ,הזה םויה םצעב ביתכדכ ץראה לע שמשה היה לובמה

 וריאה תורואמה יאדו אלא ,תורואמה וריאה אלש ורמא אלו תולזמה ושמש אלש

 הלילו םוי ןיב רכינ אלו י״שר רמאש הזו .םימי ראשכ היה אל הלילו םוי ךא

 שמשהש ינפמו .הליל ולוכ היה רחא םוקמבו םוי ולוכ היה דחא םוקמב רמולכ

 הארנ אלו ,שדוח ב״י ךותב םג היהש שמשה םוחמ המדא ינפ וברח ץראה לע היה

 ץראהש רבוס אוהש המודמכו וירבד תא רתוס ומצעב אוהו ,הזה ןורתפה יל

 לכ לע היה אל לובמהש ותעדש וא ,המדאה ינפ וברח שמשה םוחמו תיחטש

 ךיאה ל״ז ם״ארה תישוק ץרותמ אל ושוריפבו ,ץראה רודכ יצח לע םא יכ םלועה

 עדמה תמכחו רשיה לכש דגנ אוה ל״ז םימכח יתפש תעדו םימיה תא רופסל עדי

 ,תויהל רשפא יא רשא רבד אוהו המימת הנש דועו .דחא םוקמב ודמעי תולזמהש

 םוי םתס רמא בותכה דועו ׳םוד ןועבגב שמש בותכה רבד לע יתבתכש המ האר

 דועו ,ותבש תולילו םימי המכ התיבשה ןמז ךרא רמא אלו ותובשי אל הלילו

 היהש ךא הלילו םוי היהש עמשמ ,ולדחי רמא אלו ,ותבשי אל הלילו םוי ביתכ

 תעבש רמול יל הארנ ןכל ,הלילו םוי ןיב רכינ היה אלש ל״ז י״שר בתכו .התיבש

 לע ךשוח היהו .לובמה םדוק ושמש רשאכ ןכרצ לכ תולזמה ושמש אל לובמה

 רודכ ובבסש םיברה םימהו םידיאה בורמ לפרעב םיסוכמ ויה םימשה םוהת ינפ

 םימל תחתמ םיה יקמעמב םימל דעבמ רודחי אל שמשה ויזש עודיכו .המדאה

 בותכה רמא ןכל .םימה ינפ לע חרוז שמשה םא חא דימת ךשחה לושמי םשו

 ךא .םימה ינפ לע הלילו םוי היה לבא ץראה לע רמול הצר ,ותבשי אל הלילו םויו

 ךכ לכ רכינ היה אלו םימשה ריוא תא ואלמש םידאה ינפמ ןכרצ לכ ושמש אלש

 תוארל הלכי הנויהו הבתכ רהצ השע םגו ,םימיה רפסמ עדי היהו הלילו םוי ןיב

 ירואיבבו לובמה תעב הלילו םוי ולדח אל יכ יתבשי אל בותכה רמא ןכל ׳םויב

 .ל״ז ם״ארה תישוק ץרותמ

 חנ תא םיהלא ךרביו ׳ו רמאמ
 אוהו .ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו וינב תאו חנ תא םיהלא ךרביו

 ,דבל ם'ישנהו דבל םישנאה ואצי הכתה ןמ ואצי רשאכ יכ ,םדוק יתרמא רשאכ

 ץראה לע וברו ורפו ץראב וצרשו תומהבהו תויחה לע ךא רמא םיהלאש םרמאב

 ךרביו וברו ורפ םיהלא םהל רמאש דע םהישנמ ושרפ וינבו חנו םהל אל לבא
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 עבטה ירקוחל ררבתה הנה וירבד הזו ,עבטב היהי לובמהו ץראה ימי לכ דוע םש

 המדאה יקמעמב םירפוחה רשאב ,םינמזה ןמ ןמזב ומוקמ הניש ץראה רודכש

 םיאורב רתיו םיפוקו םיליפ תומצע המדאב קומע קומע ואצמ תורקה תוצראב

 וקל בורק אוהה םילקאה רמעש תע היהש ךחרכ לעו .םח ריואב קר ויחי אלש

 הנידמהו .ןופצל םורדמ ץראה רודכ טטומתה לובמה ימיבש תודע הזו .הושמה

 םש השענו ןופצל חושמה ןמ הקחרתנ !רושמה וק תחת איהה תעה דע הדמעש

 ןמ דחא הזו .רבק םש ואצמ אוהה םילקאב ויחש םיפוקהו םיבהנשהו .רקה רוזא

 ותיחשה רשא םדאה ינב לכ הילע ורגש המחה ץראהש ,ץראב היהש תותחשהה

 ןויאפקו חרק םש היהנ שמש תואובת דגמ תחתו ,שמשה דגנמ הקתענ םכרד תא

 שמשה הסנ אל לובמה םדוק יכ ל״ז ונימכח וראיב תינש תאז .םלוע תוממשו

 לולסמ קר ,התע אוהש ומכ םורדלו ןופצל חושמה ןמ תולעמ ג״כ ייתנשה ולגעמב

 םייח םדא ינב ויח ןכ לעו ,ול ךומס וא ,רושמה וק לע ןכ םג זא היה ייתנשה

 יעגנו ריואה יונשל הבס הזש םיתעה יונישו תופוקתה יעגנמ ועדי אל יכ םיכורא

 תא הנש שמשה דגנ ובצמב ץראה רורבב השענש הזה קתעהו .םתולחמו םדא ינב

 םייח ילעבו םדאה ייח לע הקשהב ,דחכו המדאה ףקות שילחהו תוריפחו ריואה

 ורפסו םלועב ילה היה אל לובמה םדוקש שרדמב ורמאש ומכו ,הילע רשא

 ,םדלוהב ןאצ ינבכ !ודקרי םהידליו םהיליוע ןאצכ וחלששו .םחכו םדא ינב תורובגמ

 ,הנש ׳מל יד היהו איהה תעב םיערוז ויהו ,הנש 'מל תחא קר דרי אל םשגהשו

 ׳שמשה דגנ ץראה בצמ יונשמ דלונ הז לכו ,עורל לובמה רחא הנתשנ הז לכו

 היה אל לובמהש עמשמ וירבדמ ןכ לע ,התעמ ויהיש םיונישה חנל ׳ה עידוה הזו

 .עורל לובמה רחא םלועה הנתשנש ותעד יל הארנ אל לבא ,עבטב םא יכ הרקמב

 השעי רשא לכו ןקתל תנמ לע רתוס אוה ךורב שודקהש םדוק יתבתכ רשאכ

 ורמאב ןכ אוהש ונל הרוי בותכהש דועו ,עורל אלו האירבה לכל בוטל אוה טיהלא

 .יתישע רשאכ יח לכ תוכהל דוע רסא אלו המדאה תא דוע ללקל רסא אל

 תא םיהלאה ללק רשאכו רשב אוה םדאה םגשב ןושארה םדא אטחש תרחא םעפ

 יכ םדקמכ תושעל ערה םא יכ םלועב וכרד תא םדאה ביטה אל ורובעב המדאה

 היהי זא יכ טרפב םדאלו ללכב םלועה לכל בוטל לובמה תא םיהלא איבה ןכ לע

 ערהל היה אל לובמה ןכ לע יכ ,םלועב וכרד תא ביטהל םדאה דיב תירשפאה

 .בוטל םא יכ

 ץראה ימי לכ דוע 'ה רמאמ

 לכ ׳ותבשי אל הלילו.םויו ףרחו ץיקו םחו רקו ריצקו ערז ץראה ימי לכ דע
 ז

 םינמזה ייונש ותבשי אל ץראה םייקתיש ןמז דע דיתעל רמול הצר ץראה ימי

 אלש ל״זח ורמא ןכל ,הלאה םינמזה ייוניש ותבש לובמה תנשב יכ בותכה רכזש

 ם״ארה תוישוק איבה ל״ז םימכח יתפשו ,הלילו• םוי ןיב רכינ אלו תולזמה ושמש

 ,שדוח ב״י ךות אוהש םימה וברח םא ירשתב דחאב תוארל לוכי ךיא ןכ םא .ל״ז
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 חבזנש רמול הצר חבזמב תלע ביתכו ,לובמה !מ ותוא 'ליצהש לע 'הל תורוהל

 םהיתובא גהנמ היה הזו ,יחה לע תלעמב הלע 'הל הדות ןברק וילע בירקהש

 ןינע רבד לע יתבתכש המ האר ,'הל הדות תחנמ בירקהל םדק ימימ םהידיב

 חיר תא 'ה הריו .תונברקה ןינע לכ אצמת םשו ,לבהו ןיק תהנמב תונברקה

 הזב יכ ,ןברקת תנווכ אוהו תונברקב רשא תוינחורה תא רמול ה;צר החינה

 ןודאו לכה רוקמ אוה הובג לכ לעמ הובג אוה אוה ךורב שודקהש םדא ריכמ

 םיהלאל הבוט ריכמ םג םדאה הזבש דועו ,בושי לכה- וילאו אצי לכה ונממ ,לכ

 .םלועב השוע אוה רשא לודגה ודסח לע

 בל רצי יכ ׳םדאה רובעב המדאה תא דוע ללקל ףסא אל ובל לא 'ה רמאיו

 רשאכ הלובי תא זתת אל המדאה ,המדאה תא ללקא םאו .וירוענמ ער םדאה

 חרכומ היהו הלובי הנתנ אל המדאהו ןושארה םדא אטחש רחא לובמה םדוק היה

 בער היהו רשב אוה םגשב יחה רשבב ושפנ תא תויחהלו יח לכ תוכהל םדאה

 אל דיתעל אטחי אלש םדאה רובעב ןכ לע .ודיב אבה ןמ לוכאל חרכומ היהו

 יח לכ תוכהל דוע ףסא אלו הדשה תאובתמ היחי םדאהו המדאה תא דוע ללקא

 םדוק יתבתכש המ האר .ותבשי אל ריצקו ערז ץראה ימי לכ דוע ,יתישע רשאכ

 תלחהמ הללקתנש םדוק התיה רשאכ הלובי תתל המדאה הבטוה לובמה ידי לע יכ

 לע אובל ךרצנ היה לובמהש יתטשל יכנאו ,ןושארה םדא אטח םרט האירבה

 בוטל םינוש םינפואב םלועה ןקתתנ דספהה םעו האירבה הבטוה הזבו םלועה

 ׳ה ללק םימעפ יתשש בתכ תוצמהו הרותה ישוריפב ל״ז ם״יבלמה האירבה לכל

 ךמאש תערה ץעמ ולכא ירחא םדאה תא ללקש המ הנושארה םעפב ,המדאה תא

 ברעתנו תעדה ץעמ לכאש ידי לעש ׳ותבוטל ןכ םג היהש ךרובעב המדאה הרורא

 התיהש המדאה תא ללק .תוערה תונוכתו תוואתה וב ורבגו שפנה םע רמוחה

 חרוט אלב ויתונוזמ אצמ ןכ ידי לעו ,הפילק אלבו תלוספ אלב ויתונוזמ האיצומ

 ידכ ותבוטל הללקו .ערה ורצי רחא ךלי הולש בורו החונמה ידי לעו ,למעו

 ,שפנה לע רמוחה רבג ןיידע לבא ,אוטחל יונפ ובל היהי אלו ויתנוזמ לע לומעיש

 יושע היהו ׳קזח היה תירמוחהו ,דואמ לודג ההכ היה הימולע ימיב המדאה יכ

 םיאצומש ומכ ,הכ ירובגו םיקנעו ףוגה יקזח םיאורבה זא ויה ןכ לעש .םימי ךרואל

 םלדגב םינושמ םייח ילעבו םיקנעהו םיליפנה תומצע המדאה יקמעב םויה דע

 ,םהימי תכירא הז לע ודיעי ןכו ,ןכ ירחא םתמגוד וראשנ אלו לובמה תעב וחמנש

 םהיניעב ויה םירמנהו תויראהו םיזרא םירקוע ויהש שרדמב ל״זח ונל ורפסש המו

 ןכלו ,ינחורה לע רפעה רבגו .הרוצה השלחנ רמוחה תר-ובגת ידי לעו .םילמנכ

 תא שילחהו ץראה םג התחשנש לובמה תעב המדאה תא ללקו ותבוטל תאז השע

 ודלונ אל זאמש דע רפעה דוסיבו תונוזמבו ריואהב יוניש השענ זאמש עבטה

 תבוטל עבטב היה לובמהש עמשנ וירבדמ ןכ לע .םימיה ורצקתנו הלאכ םיקנע

 ושוריפמ עמשמ ןכו ׳הרקמב היה לובמהש םדוק רמאש המ רתוס הזבו האירבה
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 ןאר נ שדחל דחאב ירישעב .ירישעה׳ שדחה דע רוסחו ךולה םא יכ בושו ךולה

 .םירהה ישאר

 אל ברועהו ,ברועה תא חנ חלש םוי תאמו םי שמחה רחא םוי םיעברא ץקמ■

 יכ ה-נויה תא חלש בושו אוצי אצי ברועהש חנ האר רשאכו םיקחרמב רועי

 הפועא הנויכ רבא יל ןתי ימ (ימלשורי) ל״זח ורמא רשאכ בר קחרמב ףועת הנויה

 קחרמ רצק |מזב ,רועל תרהממ איהו תחאב תחינו תחאב תחרופ הנויש הנכשאו

 ינפ לע םימ יכ הבתה לא וילא בשתו ,המידאה ינפ לעמ םימה ולקה תוארל ,בר

 ןיתמה ברועה תא הלשש רחאש עמשמ חזמ ׳םימי תעבש דוע לחיו ,ץראה לכ

 תא חלש רפיו םימי תעבש דוע לחיו ביתכ ןכל ,הנויה תא חלשש דע םימי העבש

 לחייו ,היפב ףרט תיז הלע הנהו ברע תעל הנויה! וילא אבתו ,הבתה ןמ הנויה

 תחאב יהיו ׳דוע וילא בוש הפסי אלו הנו-יח תא חלשיו םירחא םימי תעבש דוע

 ינשה שדחבו ,ץראה לעמ םימה וברח שדחל דחאב ןושארב הנש תואמ ששו

 שדוח ב״י ,המימת הנש המח תנש איהו ץראה השבי שדחל םוי םירשעו העבשב

 .םוי רשע דחאו

 הבתה ןמ אצ 'ד רמאמ

 ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא הבתה ןמ אצ ,רמאל הנ לא םיהלא רבדיו

 ץראה לע שמרה שמרה לכבו המהבבו רועב רשב לכמ ךתא רשא היחה לכ ,ךתא

 ורסאנש דמלמ ל״זח ורמאו ׳ץראה׳ לע וברו ורפו ץראב וצרשו' ,ךתא אצוה

 .ורסאנ האירבה לכ רמול הצר .חבתב■ הטמה שימשתב

 ,ואצי ןכ הבתה לא ואב רשאכ ,ותא וינב ישנו ותשאו וינבו חנ אציו

 לובמ אובי ןפ ותשאל גוודזהל הצר אלש ל״זח ורמאו *,דבל םישנהו דבל םישנאה

 ךורב שודקה רמאש ןויכ ובלב רמא חנש רמול הארנ ילו ,חלהבל דליו תינש

 לע רמא ארח וברו ורפו וצרשו רמא אלו ץראה לע וברו ורפו ץראב וצרשו אוה

 דבל םישנאה ואצי ןכל ׳םדאה אל לבא וצרשי המחש שמרהו המהבהו רועה

 םהיתוחפשמל ץראה לע שמור לכ דועה לכו שמרח לכ היחת• לכ ךא ,דבל םישנהו

 אלו ץראה לע וברו ורפו ץראב וצרשו• םיהלא רמא םהילע רשאב הבתה ןמ ואצי

 םג וברו ורפו וצרשו םיהלא רמא רשאכו .ןיא המהבה ןמ םדאה■ רתומ יכ חנ עדי

 ,יחה ןמ הלעמל הגרדמב דמוע אוה םדאה יכ ובלב רמא חנ לבא ,ללכב היח םדאה

 חיגשה אלו .ול אל לבא תומהבה לע רמא וברו ורפו וצרשו טיהלא רמאש המ ןכל

 רמאמ ול היחו ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא אצ םדוק םיהלא ול רמאש הז לע

 ושרפו דבל םישנהו דבל םישנאה ואצי ןכל דובכ תתיחפל וברו ורפו וצרשו םיהלא

 חיר תא 'ה חריו 'הל ןברק איבהש רחא ,וברו ורפ םיהלא םהל רמאש דע םהישנמ

 וינב תאו חנ תא םיהלא ךרביו זאו ,יחה ןמ. הנוילע הגרדמל הילע הזבו חחינה

 חבזמב תלע לעיו 'הל חבזמ חנ ןביו .ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו
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 ףליא אוה חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב בותכה רמאש אוה הזו ,עבטה תוקוחב

 תעד יפלו ןושחרמ הז רזעילא יבר תעד יפל ינשה שרוחב םלועה תאירבל ו״נרת

 ,הזה םויב שדוחל םוי רשע העבשב (ח״ק רד ןירדהנס) רייא חז עשוהי יבר

 זאו שמשב תוערפ השענ הז ידי לעו שמשה לא דחא דצמ תכל יבככ לכ ודמע

 המ ישוריפ האר לעממ םימשה אוה הבר םוהת ׳הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ

 ריוא םיאלממ ייזאג רמעמב אוה עיקרל לעממ רשא םימהו ,םדוק יתבתכש

 ,םינוילעה םימה ועקבנ םימשב היהש תוערפה ירי לעו ,הבר םוהת אוהו םימשה

 תודוסי אוהו םייזאגה םימה וצבקתנ תוערפה ידי לעש אוהו ,וקלחתנ רמול הצר

 םיבר םימ םיקלח םיקלחל שממ םימל ויהו ומשגתנו ןעזארריהו ןעזדיסקא

 הז ידי לעו .םימשה םורב םיטטושו םיכלוה חזמ הז םידרפנ םידבכו םיימשג

 תובורא ומכ השענו םימל םימ ןיב רשא עיקרה עקבנו הבר םוהת תוניעמ ועקבנ
 .םימשב

 לעממ רשא םימה ךפשנ זאו ,וחתפנ םימשה תובוראו בותכה רמאש והזו

 עדמה ימכחו ,הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה לע םשגה יהיו ,הטמל עיקרל

 םיכלוה לעממ םימשה םורב םיאצמנ תעכ םג םיימשג םיבר םימ רשא ורמא

 םימ ארקנה אוהו ץראה לע םימה ךפשי המדאה רודכ תא ושגפי רשאכו םיעסונו

 אל אוהו תאזה תעכ םג ץראה לע לופי םימעפלש םיבר םימ םשג רטש םינודזה

 םיקמעמבו םירהב הדשה תאובתב השעי רשא ודספהב ורכש אצי יכ הכרב םשג

 רטשי םיקמעבו׳ םישרשה םע האובתה רוקעי הזכ םשגה םימרה תומוקמב יכ

 לובמה יהיו הלילו םוי הזכ םשג דרי לובמה תעבו ,םדבאיו םימב הדשה תאובת

 רחאו םיקמעה ואלמיו םימה ובריו ,ץראה לע םיפוצר הליל םיעבראו םוי םיעברא

 לכ וסכיו ץראה לע דואמ ורבג םימהו ,ביבסמ המדאה ינפ חטש םימה הסכ ךכ

 רשא םוקיה לכ תא המיו םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח ץראב רשא םירהה

 םדאמ לובמה ימ ינפמ המש וטלמתהש םיהובגה םירהה לע רשא םג המדאה ינפ לע

 םימה ורבגיו ,הבתב ותא רשאו חנ ךא ראשיו ׳םימשה רוע דעו שמר דע המהב דע

 ,םוי תאמו טישמח םפקתב ודמע םימה רמול הצר ,םוי תאמו םישמח ץראה לע

 ,ץראה לע דרילמ םשגה דמע רשא רחא הליל םיעבראו םוי םיעבראה רחא םג יכ

 םימה ןכ ,שמשה םוחמ הלעמל תולעלו טשפתהל וליחתה הלעמלש םימהו

 םישמח רוס דע םימה ורסח יכ רכינ היה אלו הלעמל ולעו וטשפתה םינותחתה

 םשגה אלכיו ורגסנ םימשה תובוראו םוהת תוניעמ ורכסנ רשאכ יכ ,םוי תאמו

 הטמלמ בושו ךולה ץראה לעמ םימה ובש דוע זא ץראה לע דריל םימשה ןמ

 דע .םוי תאמו םישמחה לכ םוחו רוק תוברעתהה קוחב הטמל הלעמלמו הלעמל

 יכ רכינ היה זאו םוי תאמו םישמחה הצקמ םימה לע שמשה םוח רבג רשא

 ׳טררא ירה לע שדחל םוי רשע העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו ,םימה ורסח

 םימה וכלה אל זא םח היה םימשה ריואו רתויו רתוי שמשה םוח רבג רשאכו
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 זאש ל״זח וראב רבכו ,הבר םוהת ת ונ יעמ זא וחתפנ ךיאו תומוהתהו םילחנהו

 הלחתבש ,םימב םימ היה םלועה לכש האירבה תליחתל םלועה תא ׳ה ריזחה

 םימה ולע עיקר יהי רמאמ ידי לעו ,ץראה רודכ לכ ריקמ סימה דוסי היה

 םימ וראשנש םיננעהמ הלעמלש םימה ןיב וקיספהש םיננעה םוקמ לא םייראה

 עיקרב םיצח םה םלועבש תומימה ללכש דע לעופב םימה םהש הטמל ןיבו הכב

 תובורא רמא הז לעש ,הטמל םלוכ ודרי 'ה רבדב לובמה תעבו ,סונייקאב םיצחו

 םיולתו .םיברה תומימה םירצאנ םשש םימשה תורצוא םהש ,וחתפנ םימשה

 .ךלמ לש ורמאמב

 שא דימת םשש ץראה ןטבב ווהתנש םישער ידי לע תומוהת ועקבנ םג

 םימה ובחרתנכו .םוהתבש םימה תא וחיתרהו שא םיקירמה םירההמ עדונכ רעוב

 םיחתור םימה ויהש ל״זח ורמא ןכ לעו .הלעמל ולעו ץראה תא ועקב שאה ידי לע

 ןכל .םויה םג המדאה ןטבמ םיעקובה םימחה תוניעמה ומכ תומוהתה ימ םהש

 םיהלא ןוצרב היה לובמה יתעדלו .יעבט ןינע היה אלש ל״ז ם״יבלמה רמא

 םדוק יתראב רשאכ םלועה !וקיתל ךרבתי ותחגשהו ותמכח אוהו עבטה תוקוחב

 ונדמלי שדוחל רשע העבשב ינשה שדוחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב בותכהו

 אב הז ידי לעו םיגד לזמב םיבכוכ עבש לכ ויה הזה םויב ,עבטב לובמה היהש

 ומכ ץראה רודכ ביבסמ םימה וסכיו ץראה לע לובמה איבהו שמשב תוערפ

 בותכ ןכו ,הבתב ותא רשא לכו חנ דבל רוציה לכ עבטנו האירבה תליחתב היהש

 םיבכוכ השש זא היה םילאעמשיה רפסמל ז״פת תנשבש םימיה ירבד רפסב

 ייח ימיב ןכו םיבר ועבטנו רטמ םרז היהו ,יאתבשמ דבל םיגד לזמ תכרעמב

 דחא בככו שמשל דחא דצמ תכל יבככ השש ודמע פ״רת דלא השמח תנשב

 הכמ שמשב תוערפ היהי הז ידי לעש רשפאש רמא דחא ןכותו ינשה דצמ היה

 היהיש רשפא הז ידי לעו דחא דצמ שמשה לע ולעפיש םיבכוכה לש ךשומה

 ץראה לע רטש קיטנאלטא םי ימו ץראב תולודג תורעס היה ןכו ,ץראב םג תוערפ

 שונא ימיבש רשיה רפס ונל רפס ןכו ,םימב םיבר ועבטנו םידחא תומוקמב

 םהילע 'הי רציו םירחא םיהלא ודבעיו 'הב ודרמש לע םדאה ינב לע 'ה דא הרח

 סונייקוא הלעש בותכ ורתי השרפ אמוחנת שרדמו אתליכמבו .ןוחיג רהנ תא

 םיה ימל ארוקה ,ל״זזז ורמא הבר תישארבבו ,ץראה שילש דבאיו םתיחשיו

 דחא ,םלועה שילש סוניקרוא םי דיצה םימעפ יתש יכ (׳ט ׳ה םומע) םכפשיו
♦ 

 ,ןניק ימיב דחאו שונא ימיב דחא בותכ ןיסחויבו ,הגלפה רודב דחאו שונא ימיב

 לע םדאה ינב תא םיהלא תיחשי יכ ותמכחב עדי ןניקש רשיה רפסב בותכו

 תא בותכיו םימיה תירחאב לובמה ימ תא םהילע 'ה איבי יכו ,ץראב םתאטח

 המ עדיו ןכות היהש עמשמבו ,ויתורצואב םנתיו ןבאה תוחול לע תויהל דיתעה

 דיתעש הנוכתה ןובשח יפל עדי היה חנ ןכו ,הנוכתה ןובשח ידי לע תויהל דיתעש

 םיהלא ןוצרב היה לובמהש יתעד ןכ לע ,ץראה לע לובמ איבהל אוה ךורב שודקה
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 ףוע דעו שמר דע המהב דע םדאמ המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא המיו

 השלש וליפא ,ץראה תא םתיחשמ יננהו ל״זח ורמאו ,ץראה- ןמ וחמיו םימשה

 ףא םכרד תא ותחש םלוכ יכ ושמשטנו וחומנ השירחמה קמע לש םיחפמ

 ,םיהלא ינפל ץראה תחשתו בותככ הבכרהה רדסב ואטח ץראה רפע תודוסי

 .ץראה ןמ םלוכ וחמיו םיהלא ינפל טפשמב ואב םלוכ ןכל

 אוה ןכ םא הולא תמכח אוה הולא תחגשהש ןויכ ןכ םא ,ךל השקי לאו

 הו לעו ,םיהלא ינפל טפשמב ואב עודמ היתכודל אישוקה רזחו ותעידי ןכ םג

 יתראב םשו ('ו קרפ 'ב קלה) םלועהו הולא ירפסב ומוקמ לע ותבושת אצמת

 רתוי תינש ןינעה ותואמ הפ ךיראהל יתיצר אלו ,עדתו םש האר ןינעה ותוא לכ

 רשאכ ונוקיתו םלועה תוחתפתהל ךרצנ היה- לובמה יכ תעדל ונל ידו ,ךרצנהמ

 יכ ץראה תא םתיחשמ יננהו רמאו םיהלאה ינפל ץראה תחשתו םדוק יתראב

 רקעו ערזה תא ,רחמ ץראה לע היח רשא לובמהו ,ןקתל היה ךרצנ ץראה לכ

 לדגל המדאה ינפ הטש בטוהו ,םינפל ולדג רשא םירדרדהו םיצוקה ישרש תא

 תא תויחהלו יה לכ תוכהל דוע חרכומ היחי אלו םדאה ינבל לכאמל בוט ערז

 בוטל הז לכו ,לובמה םדוק תושעל םדאה ביעתה רשאכ םייחה רשבב ושפנ

 בוט תילכתל אוהשכ קר ער תושעל ׳ה ךרד ןיא יכ ,האולמו םלועה לכל

 ,ביטמו רתוס םא יכ תיחשמו רתוס וניא אוח ךורב שודקהו ,קותמ אצוי זעמו

 .העושי חימצמו היחמו תיממ 'ה .ןקתל תנמ לע קחומו תונבל ידכ רתופ

 ץדאת לע םשנה יהיו ׳נ רמאמ

 ועקבנ הזה םויב רשע העבשב ינשה שדוחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב

 םוי םיעברא ץראה לע םשגה יחיו ,וחתפנ םימשה תבראו ,הבר םוהת תוניעמ לכ

 םירקוחהש המ דגנ אוה יכ ,בתכ הרותה שוריפב ל״ז ם״יבלמה ,הליל םיעבראו

 ףטש בייחמ ,הער הכרעמב זא ודמעש םיבכוכה תכרעמל לובמה תא וסחיי םיבר

 העבשב ינשה שדוחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב הייה הזש רמא זבל ,םימ

 אל ,לובמה- תא בייח אל אוהה ןמזש ןיבי תונינגטצאב בשוח לכו שדוחב םוי רשע

 בושחת לא ןכו ,םויה דצמ אלו ,שדוחה דצמ אלו ,הנשח אוהש ללוכה ןמז דצמ

 ,םשג םידילומה םיבר םידא דליו הרהש זא ריואה עבט ידי לע לובמה! היהש

 הרקיש םגחש ,הבר םוהת תוניעמ ועקבנ ץראה שער ידי לעש ץראה ידי לע.וא

 שער ידי לעש וא ,ץראה ןמ דחא קלחב םיבר םימ ףטש םיננע וכפשיש םימעפל

 הלא םיירקמ ינש ורקי אל ,ץראה קמועמ תומוהת ולעי תומוקמ תעיקש וא

 םויב יכ .דחא עגרבו תחא םעפב וריבחמ לדבנ דחא לכ תבסו ,הזמ חז םיקוחרה

 ינש תובס הברדאו .םימשה תובורא וחתפנו הבר םוחת תוניעמ לכ ועקבנ חזה

 וא ,םיבר םימי רטמה תדירי רחא ויהי תומוהתה יוברש ,הזל הז ודגנתי הלא

 םימיהמ םימח ורסחנ םימ אלמ היה ריואהש הפ לבא ,םידאמ יקנ ריואהש תעב
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 תפומהו בתכ (ב״ע קרפ ׳א קלח) ל״ז הרומה ברהש ינא המת דועו .ארב אתמכחב

 .תוחפה קדה וליפאו ויקלחמ קלח לכב ותחגשהו ותגהנה ישעמ תאיצמ לע דומעי

 אל ןכ לע ,ונממ ותוקנהו םלועה ןמ הלעתי ולדבה לע דומעי תפומ םגש םושמו

 הזו .ותומלש ונחצנש ימ חבתשי םש רמאו ,החגשהה תפומל ל״ז הרומה ששח

 בותככ ונברקב ןכוש ׳הש רמוא ינאש הז רובעב םאה לודג רתוי אלפל יל היה

 תיטרפ החגשה הולאל םיסחימ ונחנאש הז רובעבו םלוע אלמ ודובכו ,הרותב

 לעממ הולאל םישא םא יתעדל ?תומלש ןורסח הולאל היהי הזה .םלועה לכב

 חיגשי אל רשא רמוא ינא םאו .ל״ז הרומה תעד יפכ םלועה ןמ ולדבהל תוברעל

 ינא םג רמואו .הולאל ןורסח תמאב אוה הז םדאה דבלמ םלועה יטרפ לכב הולא

 ךורב שודקהש טפשמ איצונ קדצב רומאה לכמו ,ותומלש ונהצנש ימ חבתשי

 יכ דבל םדאב ךא אל לכה לע חיגשמה אוהו םלועה לכ תא גיהנמה אוה אוה

 עפושה יהלאה תמכה אוה תיהלאה החגשההו .רוציה לכמ יטרפו־ יטרפ לכב םא

 םימשה רועבו ץראה תויחו תומהבב םג םא יכ דבל םדאה ישיאב אל הולא ןוצרב

 אוה םייחהש םשכו ,ץראה רפע' תודוסיו חמוצב םג ץראה לע שמרה שמר לכבו

 יהלאה תמכה אוה רשא תוהלאה החגשהה ןכ םלועב רשא םייחה תוגרד עברא לכב

 תגרדמ לפשב אוה רשא םמוד ,םלועה רמח תגורדמ העברא ךותב ריאתו ןוכשת

 אוה רש^ חמוצהו ,וכרע יפל אוה וב עפושה החגשההו המכחה תגרדמ ,םייחה

 הנוילע רתוי וב עפושה החגשההו׳ המכחה תגרדמ ןכ םמודמ ןוילע םייחה תגרדמב

 ,חמוצמ הנוילע רתוי םהב רשא םייחה תגרדמ רשא םדאהו יחה ןכו םמודמ

 יטרפו יטרפ לכ חמוצמ הנוילע רתוי םהב עפושה החגשההו המכחה תגרד ןכ

 םיבורכה ואשני רשאכ (׳י לאקזחי) הבכרמב בותככ .וכרע יפל ןימו ןימ ןכו

 םינפואה ואשני (המה םיבורכ יכ עדאו תויחה תא אראו םש בותככ תויחה אוה)

 רשאכ יכ אוהו ,הבכרמ השעמל ישוריפ האר ,םינפואב היחה חור יכ ,םתמועל

 החגשההו י הל אה תמכח ינפוא ואשני ןכ ,םלועה רמח תגרדמב תויחה ואשני

 טרפב יטרפו יטרפ לכבו ללכב םלועה לכב הולא ןוצרב לעופו עפושה יהלאה

 דמוא םאו ,םלועה לכב רשא םייחה תגרדמ ינפוא לכב םתוא רומשלו■ םמייקל

 דבל םדאה ןימ ישיאב ךא אוה תיהלאה החגשההש ל״ז הרומה רמא רשאכ

 טפשמב םלוכ ואב עורמ ןכ םא ,המודכו חמוצב ןכש לכו םיאורבה ראשב וניאו

 םאו ,טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ךל הלילח .לובמה רודב םיהלא ינפל

 הרקמב אוה לכהו המודכו חמוצבו םיאורבה ראשב תיטרפ החגשה ןיאש רמוא

 ,םיערה םהישעמ לע ,האירבה לכ םיהלא ינפל טפשמב ואב עודמ םדאה דבלמ

 םהינפמ םמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק שרפמ רמא בותכהש דועו

 םולשה וילע ךלמה המלש רמא רשאכ אוה תמאה םנמא .ץראה תא םתיחשמ יננהו

 לכ לע טפשמב אבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ ,עמשנ לכה רבד רוס (ב״י תלהק)

 ביתכו ץראה תא םתיחשמ יננהו םיהלא רמא ןכ לע יכ ,ער םאו בוט םא םלענ
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 ץרשה אכבו היחבו המהבבו ףועב ץראה לע שמרה רשב לכ עוניו ביתכו ,ץראה׳

 הזמ ,ותמ הברחב רשא לכו ופאב םייח חור תמשנ רשא לכ ץראה לע ץרשה

 חמוצהו יחה !כ םדאכ םא יכ ,םיהלא ינפל טפשמב אבוה דבל םדאה אלש עמשמ

 ארוב החגשההו ןוצרב ןידב ושנענו םיהלא ינפל טפשמב ודמע םלוכ םמודהו

 התאו אב ךינפל רוציה לכ רכז יכ :תונורכזב ונאצמש ומכ ,וגיהנמו םלועה

 םלוכ ודמע עודמ רוציה לכב טשפתמ תיהלאה תחגשה ןיא םאו ,םלוכ ישעמ שרוד

 חנ תא םיהלא רוכזיו בותכ םיהלא םחנ רשאכו ,םיהלא טפשמב ושנענו ןידב

 תא ללקל דוע רסא אל רמאיו ,הבתב ותא רשא המהבה לכ תאו היחה לכ תאו

 םמודו חמוצו יחה ןכ םדאכו .יתישע רשאכ יח לכ תוכהל דוע רסא אלו המדאה

 /ה רכז

 בותככ ,האולמו ולוכ םלועה לכ לע חיגשמו גיהנמה אוה הולאש עמשמ הזמ

 םיריפכה .המהבל ריצח חימצמ ,ץראה עבשת ךישעמ ירפמ ויתוילעמ םירה הקשמ

 ךדי תא חתופ ,וישעמ לכ לע וימחרו ביתכו ,םלכא לאמ שקבלו ףרטל םיגאוש

 אוה ךורב שודקה ל״זח ורמאו ,רשב לכל םהל ןתונ ביתכו ,ןוצר יח לכל עיבשמו

 חפקמ אוה ךורב שודקה ןיאש ורמא דועו ,םיניכ יציב דע םימאר ינרקמ ןזו בשוי

 םירזופמה םיקוספ המכ דועו /ה עישות המהבו םדא ביתכו ,חירב לכ רכש

 רבד ןיא ,האלמו םלועה לכ ןודא אוה םיהלא ׳הש ונל ורוי רשא םיאיבנבו הרותב

 לכ תאו ,םלועה לכב תוטטושמ 'ה יניעו ,'ה יניע דגנמ רתסנ ןיאו ונממ םלענ

 אשא ינאו יתישע ינא איבנה רמא רשאכו ,ץראבו םימשב השע ׳ה ץפח רשא

 החגשה לע הרומ הז לכש ידעלבמ רחא ןיאו אוה ינא ינא ,טלמאו׳ לובסא ינא

 תיתלאה החגשההש ל״ז הרומה רמא ךיא זב לע ,םלועה לכב הולאה תיטרפ

 אוה המודכו םיחמצ ןכש לכו םייח ילעב ראש לבא .דבל םדאה ןימב ךא אוה

 ילעבב תוהלא החגשה שיש איבנ רפס ירבדב אצמ אל רשא רמא ךיאו ,הרקמב

 בתכ (ח״י קרפ םש) ל״ז הרומה דועו ,השמ תרות תנפ איה תאזה תעדה יכ ,םייח

 בייחתי ןכ אוהש רחאו ,וב תקבודמו לכשה רחא תכשמנ החגשההש ןימאי אוהש

 יפכ לודג רתוי קלח אוהה עפשה ןמ גישהש םדא ינב ישיאמ שיא הזיא יכ

 היהת אלו ,חרכהב רתוי וילע החגשהה היהת ותעידי תובר יפכו ולש רמח תנכה

 םהילע החגשהה ןורתי היהי לבא ,הושב םלוכ םדא ינבב תיהלאה החגשהה ןכ םא

 תוגרד שי ותעדל ןכ םא ,וירבד ןאכ דע ,הז לע הז ישונאה םתומלש ןורתיכ

 םדא לכ יכ ,ןועמש תחגשה ןיבו׳ ןבואר תחגשה ןיב קוליח שיו תיטרפ החגשהב

 החגשה הללש עודמ ןכ םא .רתוי וב תיהלאה תחגשה היהת רתוי םכחש יטרפ

 לכב עפוש יהלאה תמכחו השע המכחב םלוכש ןויכ .םייח ילעב ראשמ תיטרפ

 ילעבמ טרפו טרפ לכב תיהלאה תיטרפ החגשה היהתש בייחתי ןכ לע ,םלועה

 םלועה לכב עפושה יהלאח תמכח עפשמ ולבקי רשא המכחה ךרע יפל םייחה

 ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב םגרת רשאכ ,םמודב םגו חמוצב םג
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 עדי היה הנוכתה תמכח ויתובאמ לביקש חנו ,םלועה דוביאו ןוילכ הרומ הזו

 אובי הזמש רשפאש רמאו םיגד לזמ תכרעמב ויהי םיבכוכה עבש לכ רשא תעה

 קפס היהו ץראה לע לובמ אובי הזמש חטב עדי אל לבא ,ץראה׳ לע תוערפ

 רשא דע לובמה םדוק םינש השמח םא יכ הכתה תא חנ הנב אל ןכל ,ובלב

 תא הנב זאו ,ץראה תא םתיחשמ יננהו ינפל אב רשב לכ ץק םיהלא ול רמא

 קפס היה ןיידעו הבתה לא אב םיהלא ול רמאש דע הבתה לא םנכנ אלו הבתה

 לע םימ היה לובמה רשא דע םיערה םהישעמ לע םדאה ינב ושנעי םא ובלב

 .לובמה ימ ינפמ הבתה לא חנ סנכנו ץראה

 לובמה אביש ןימאמ וניאו ןימאמ היה הנמא ינטקמ חנ חא ל״ז י״שר בתכו

 בותכה תא ושרד םימכחמ םהמ ןכל .םימה והוקחדש דע הבתל סנכנ אלו

 ןוילכ לע ןמיס הארש רחא םג חאו ,יאנגל ויתורדב היה םימת קידצ שיא חנו

 רשאכ םתוא תיחשה יתלבל םהילע םחרל םיהלא לא ללפתה אל םלועה דוביאו

 לש ורודב ויה ולא ל״זח ורמא ןכל ,הרומעו םודס תכפהמב םהרבא השע

 .םולכל בשחנ היה אל םהרבא

 תיטרפ החגשה 'ב רמאמ

 הנהו ץראה תא טיהלא אריו ,סמח ץראה אלמתו■ םיהלא ינפל ץראה תחשתו

 היחו המהב וליפא ל״זח ורמאו ,ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ ,התחשנ

 םתיחשמ יננהו ינפל אב רשב לכ ץק חנל טיהלא רמאיו .ןנימ ןניאשל ןיקקזנ רועו

 קמע לש םיחפט השלש וליפאש ץראה םע ץראה תא ל״זח ורמאו ץראה תא

 ינפל טפשמב ואב ןכ לע יכ ,האטח ץראה םגש םושמ ,ושטשטנו וחומנ השירחמה

 החגשהה רבד לע בתכ (ז״י קרפ ׳ג קלח םיכובנ הרומ) ל״ז ם״במרה .םיהלא

 קלח םלועהו הולא ירפסב בותכ אצמת ל״ז הרומה רמאמה לכ ,םלועב תוהלאה

 ל״ז הרומה ירבד ןכות ךא בותכאו הפ רצקל יתרמאו /ה רמאמ 'ו קרפ 'ב

 תוהלאה החגשההש ןימאמ ינאש אוהו ,רמאש אוה הזו .הפ ןינעהל ךרצנה

 רשא אוה תבל ןימה הזו ,דבל םרא ןימ ישיאב ןותחתה םלועה הזב אוה םנמא

 ילעב ראש לבא ,ןידה רחא ךשמנ ער דע בוטמ םגישיש המו וישיא ינינע לכ

 השענה לכ יכ אוהו .וטסירא תעד ןהב ותעד םתלות םיחמצה ןבש לכו םייח;

 אל ינאש אוה הנומאה תאזל ינאיבה רשאו ,הרקמב אוה םיחמצו םייח ילעב םלועב

 םא יכ םייח ילעב ישיאמ שיאב החגשה םהל שיש איבנ רפס ירבדב ללכ יתאצמ

 םותחה רפסכ ל״ז הרומה ברה ירבד יל יהיו .ונושל ןאכ דע ,דבל םדא ינבב

 תישארב) ביתכ ץראה לע לובמה תא םיהלא איבה רשאכ יכ ,יניעב לודג אלפלו

 שמר דע המהב דע םדאמ המדאה ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא (׳ו

 םיהלא רמאיו ביתכו ,ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ ,םימשה רוע דעו

 תא םתיחשמ יננהו םהינפמ םמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק חנ לא



 105 זו&צ׳מ תרות ירמא

 והז ל״זח ורמא ךונח) .וכרד יפ לע רענל ךונח (ג״כ ילשמ) ביתכד רענה אוהו

 ל״זח ורמאו וברקב ;ה םשש ךאלמה אוהו םינפה רש והז ןורטטמו ,ןורטטמ %

 האר ןושארה רמחה אוהו .עשוחי לצא בותכש 'ה אבצ רש אוהו לאכמ אוהש

 ריסמ אדו הידיב ןרסמתא יאלע יזנג לכו (וניינע תנווכ עדתו םש יתבתכש המ

 לכב ליטנ ןאכרב האמו .הידיב ןר סמת א !חתפמ הלאו ,אתוחילש דיבעו ביהיו

 ,הישומישל אוה ךירב אשדוק היל ליטנ אמליעמ .היראמל ןירישק רישקו אמוי

 אתעשב .ךונחד ארפס ירקאד ארפס רסמתא אר 1מו ,םיהלא ותוא חקל יכ ד״הה

 י יחד אנליא היל ימחא ,יאלע יזנג לכ היל ימחא אוה ךידב אשדוק .היל דיחאד

 ןיאלע ידיסח ןוניא ןיאכז ,הירפסב ןנימח אלכו יופנעו יופרטו ,אתנג תועיצמ וגב

 דוס (ה״כ םילהת) א״דכ .ןימלעל והיינמ ישנתא אלו והל ילגתא האלע אתמכחד

 .רפס הז (ב״ע ה״נ הד רהז) ל״זח ורמא דועו .םעידוהל ותירבו ויאיריל 'ה

 ךירב אשדוק היל תיחנ ןדעד אתנגב םדא הוח דכד אנמיקוא אחוי ,יאדו רפס

 היבו ,ןישידק ןיאלע יזר לע אנממ אשידק אכאלמ לאיזרד ארי לע ארפס אוה

 ןשרפתמ ווה אתמכחד יניז ןירתו ןיעבשו ,אשידק אמכחו ןיאלע יפולג ןיפילג

 אתמכחד אפולג ארפטד אתיעצמאב ,יאלע יזרד ןיפילג ןיעבשו האמ תישל הינמ

 היב ומיתסיא והלכו ,ישידק יאלעל ןרסמתא אלד ןחתפמ האמ שמחו הלא עדנמל

 יאלע יכאלמ ישנכתמ ווה םדאד יבגל אטמד ןויכ .םדאל .דיל אטמד דע ארפסב

 הב ,ךדובכ ץראה לכ לע םיהלא םימשה לע המור ירמא ווחו עמשמלו עדנמל

 ארקי זינג יוה םדא םדא היל רמאו אשידק הכאלמ לאינרדה היבגל זימרתא אתעש

 הימע .דוהו ,תנא רב ךראמד ארקיב עדנמל אליעל אתושר ביהייתא אלד ךיראמד

 ןייעמ .דוה אתימדקב אהד ןדעד אתנגמ םדא קפנד דע ארפס אוהה זינגו רימט

 אלד המ ןיאלע !יזר היל ןיילגתאו היראמד היזניגב אמוי לכ שמתשמו היב

 הינמ ארפס אוהה חרפ היראמד אדוקפ לע רבעו אטחד ןויכ ,ןיאלע ישמש ועדי

 חיפוג ןידבע אימו הילדק דע ןוחיג ימב לאעו יכבו יושיר לע חפט םדא ,רוחו

 ביתאו לאפרל אוה ךירב אשדוק זמר איהה אתעשב .הוויז ינתשאו ןידלח ןידלח

 ןוניא לכל ןכו ,הירב תשל היל הנאו םדא לדתשמ חוח היבו ארפס אוהה היל

 רמתיא אהו ,היראמד ארקיב אלכתסאל ער הוה היבו .םהרבאל אטמד דע תודלות

 .האלע ארקי ב הינמ לכתסאו ארפס חיל בהייתא ךונחל ןכו

 הנוכתה לע םירפס רבחל ןושארה היה ךונחש (ב״צ) בתכ הלבקה תלשלשו

 חלשותמו חלשותמל רסמ ךונחש םרוק יתבתכש המ האר ,חנל רסמו םינש רביעו

 ז״פת תנשב רמא דחא ןכותש בתכ (יעישתה ןמז 'ה רמאמ) ןיסחויו .חנל רסמ

 םרז זא היחו יאתבשמ דבל םיגד לזמב םיבכוכ השש וייח םילאעמשי רפסמל

 לובמ היה ןכל םיגד לזמב םיבכוכ העבש לכ ויה חנ ןמזבו ,םיבר ועבטנו רטמ

 תותוא וארנו הער הכרעמב םיגד לזמ היה הנש התוא ורמא דועו .ץראה לע

 ,םימי שדוח ךות תולזמה לגלג לכ בבוסו שדחתמ חיה דחא בכוכו ,םימשה
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 ,םיהלאה תא ךונח ךלהתיו ןכ בותכה דיעה וילע םגש ךונח ונקז ןקז ךלה רשאכ ׳ה

 םויקל םימייק ערז תויהל וינבבו וב רחביו ,חנ תודלות הלא בותכה! רמאש הזו

 .ואובי תורודל םלועה

 לובמה רוד הנ השרו•

 חנ תודלות הלא א רמאמ

 .חנ ךלהתה םיהלאה תא ויתרדב היח םימת קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא

 וליפאש חבשל ,ושרד םהמ (א״ע ח״ק ףד ןירדהנס) בותכה תא ל״זח ושרדו

 ויתורודבש ,יאנגל ושרד םהמו ,קידצ שיא היה! אוה םיעשר ויה םלוכש ויתורודב

 לש רודב היה ולא לבא םיאסחו םיעשר ויה םלכש קידצ שיאל בשחנ היה

 .ךונח ונקז ןקז תגרדמב היה חנש רמול יל הארנו ,קידצל בשחנ היה אל םהרבא

 םימעפ היה ףנח ךונח רזעילא יבר רמא (הבר תישארב) ךונח לע ל״זח ורמאו

 והזו ,ונקלסא קידצ אוהש דע אוה ךורב שודקה רמא ,עשר םימעפו קידצ

 ךלהתיו בותכה תנווכ אוה הז יתעדלו ,םיהלא ותוא חקל יכ ונניא בותכה רמאש

 ךונח ךלהתה אלא תחא הגרדהב רידת דמע אלש רמול הצר ,םיהלאה תא ךונח

 םיהלאה תא .חנ לצא ביתכ ןכו ,עשר היה םעפו קידצ היה םעפ םיהלאה תא

 רקח םא יכ ,המלש הנומאב רידת ותעדב דמע אלש רמול הצר ,חנ ךלהתה

 ,ןימאמ וניאו ןימאמ היהו שמשה תחת השענה ליכ לע םיהלא תמכחב שרדו

 ןירדהנס) ל״זח ורמא ןושארה םדא לע םגו .,יאנגל בותכה תא ל״זח ושרד ןכל

 סורוקיפא ןושארה םדא בר רמא .םיהלא םע םימת היה אלש (ב״ע ח "ל ףד

 הטנ ןא הכיא ול רמאיו םדאה לא םיהלא 'ה ארקיו (׳ג תישארב) רמאנש היה

 רקיעב רפוכ רמא ןמחנ בר ,ם״וכעל הטונ היה סורוקיפא שריפ ל״ז י״שר .ךבל

 םגש םושמ אוהו ,רפה יתירב תא םתה ביתכו תירב ורבע אבה ביתכ היה

 יל הארנו ,םלועהו הולא יניינעב שרדו רקח םא יכ ןימאה אל ןושארה םדא

 אבא יבר רמאו (ב״ע ז״ל ףד תישארב השרפ רהז) ל״זח רמאמ תנווכ אוה הזש

 אד ארפסו ,האלע אתמכח עדי הוה היבו ןושארה םדאל היל יתתנ יאדו רפס

 היאלע המכח היב עדי היב אחגשאל יכזר ןאמו ,ארד ימיכח ןיהלא ינבל אטמ

 (הרות לש רש) ןיזרר יראמ היל תיחנ אר ארפסו .היב ןיעדיו היב ןיחיגשמו

 ןדעד אתנגמ םדא קפנד אתעשבו (תעדו הניב המכח) הימק ןנממ ןחילש תלתו

 היל ובתאו היראמ ימק יכבו ילצ .הינמ סאט קיפנ דכ .ארפס אוההב דיחא

 ןכו ,ןהיראמל עדנמל !ולדתשיו אשנ ינבמ אתמכח ישנתת אלד ןיגב ןימדקלמכ

 אדו .הוה םדא תודלותד ארפסד רתאמ רפס אדו ךונחל היל הוה רפס ןנינת

 ,םיהלא ותוא חקל יכ ונניאו ד״הה ,ליטנתא אעראמ אהד אתמכחד אזר אוה
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 ארקש עודיה םש םשה ישנא .םתומכ רודב הארנ אלש םירובגה םתוא רודב ויהש

 .םדא םמש תא ארקיו ביתכד .אוה ךורב שודקה םהל

 םדאה תער הבר יכ ג״נ רמאמ

 הצרא בצומ םלוס אוה םדאהש עודיכ .ץראב םדאה תער הבר יכ ׳ה אריו

 ,המשנו ,חור שפנ תוימשגו תוינחור וכותב ללוכ אוהו המימשה עיגמ ושארו

 בוטה אוהו ינחוד אוה ובש ן״רנ ,דחאכ ערו בוטב ברועמ םדאה ןכל ,ףוגה רמחו

 אל רשא ץראב םדא ןיא ןכ לע יכ ,ער אוה י ימשגה םדא לש ףוגו םדאבש

 תושעל םדאה שפנ תא הטיו ופוג רמח לע םדאבש ינחורה רבגי םעפ ,אטחי

 שודקהו ,ערה תושעל םדאה שפנ תא הטיו םדאבש ימשגה רבגי םעפו- ,בוט

 ךרא 'ה םוחרו ןונח לא יכ ,רשב אוה םגשב םיררופמ ןיע םילעמ אוה אוה ךורב

 יכ ,היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ תמה תומב ץופחי אלו דסח לדגו םיפא

 'ה האר רשאכ לבא ,טלמאו לובסא ינא אשא ינאו יתישע ינא 'ה רמא הכ

 השוע ןיאו םויה לכ ער קר ובל תובשחמ רצי לכו ץראב םדאה תער הבר יכ

 היה זא רמול הצר .ץראב םדאה תא השע יכ ׳ה םחניו ,דחא םג ןיא בוט

 הנקת ול שיו דספהו הי ו ה םלועב רמול הצר ,ץראב םדאה תא השע יכ ותמחנ

 ה יוהל דספהמ שדחלו דספהל היוהמ ןקתל רשפא הישעה םלועב תוועמה יכ

 ארוב לוכיבכ ובל לא בצעתיו תאז לכב ןוקיתל אוה דספההש ףא םאו ,תינש

 תבושתל יתבתכ הזו וידי השעמ ןדבא לע לבאתנ ל״ז י״שר שריפ רשאכ םלועה

 שודקהש םידומ םתא ול רמא .החרק ןב עשוהי יברל לאש דחא סרוקיפא .םינימה

 ,ובל לא בצעתיו ביתכ אהו ול רמא ,ןה ול רמא ,דלונה תא האור אוה ךורב

 ול רמא ,תישע המו ול רמא ,ןה ול רמא ,ךימימ רכז ןב ךל דלונ ול רמא

 ול רמא ,תומל ופוסש עדוי תייה אלו ,ול רמא ,לכה תא יתחמישו יתחמש

 אוה ךורב שודקה השעמ ךכ ול רמא .אלבא אלבא תעשב ,אתודח אתודח תעשב

 םיקידצה ליבשב ןארבלמ ענמנ אל ןדבאלו אוטחל ןפוסש וינפל יולגש יפ לע ףא

 ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא 'ה רמאיו .םהמ דומעל םידיתעה

 .םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דעו םדאמ ,המדאה

 האירבה לכ תמאב יכ ,םכרד ותיחשה םה ףא (הבר שרדמ) ל״זח ורמאו

 יתמחנ רמא ןכל םדא ארקנ לכהו- האירבה לכ םוכס אוה םדאהו ,םדאב הללכנ

 ,דספהה ידי לע הנקת םהל שיו ואטח םלוכ יכ האירבה לכ אוה םיתישע יכ

 ןיכהו ,ריינה לע השע רשא רויצה תא חמי רייצמה רשאכ אוהו ,החמא רמאו

 םיתישע יכ יתמחנ יכ ,המדאה ינפ לעמ םלוכ החמא ןכ ,שדח רויצ וילע רייצל

 ,שדחמ תינש לכה ארבהל ןעמל דספהה ידי לע האירבה לכ ןקתל רשפאו ץראב

 תורדל תינש המדאה ינפ לע םדאה ןימ הנבי ונממש ׳ה יניעב ןח אצמ חנו

 יכרדב ךליו .חנ ךלהתה םיהלאה תא ,ויתורדב היה םימת קידצ אוהש לע םלוע
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 .צובמה םדוק רמוצ הצר םהה םימיב ץראב ויה םהש ונדמלי בותכה אבו ,םיקזחו

 הארנו) .ןיק ינבו שונא רוד ימיב םהה םימיב שריפ צ״ז י״שר ,םיובמה ירחא םגו

 ןכ אצ םא יכ ,ןניק ינב בותכצ ךירצו אוה רפס תועט י "שרב ןיק תצמש יצ

 .(בותכבש תורודה רדסב שונא רוד ךכ רחאו םדוק ןיק רוד בותכצ ךירצ היה

 סונייקוא הצעש רוד צש ןדבאב וארש יפ צע ךא צ״ז י״שר שריפ ןכ ירחא םגו

 ושורפ יצ הארנ אצו .םהמ דומצצ צובמה רוח ענכנ אצ םצועה שיצש ףיצהו

 תא וניאר םשו (חצש השרפ) בותככ צובמה רחא םג םיקנעה ויהש וניצמש םושמ

 צע ןיציפנ םוארקו צ״ז צ״שרהמ שריפש ומכ םיציפנה אוה םיקנעו ,םיקנעה

 ינב גועו ןוחיס (א״ע א״ס ףד הדנ) צ״זח ורמאו ,ןתרובגב םדא ינב וציפהש

 הז ןנחוי יבר רמא ,ירבעה םרבאצ דגיו טיצפה אוביו ,ווה יאזחמש רב היחא

 רודמ ןוחיס טצפנ ימנ יכה צ״ז תופסות םש בתכו צובמה רודמ טצפש גוע

 חרבש צובמה ןמ טצפ גועש בתכ ומצעב צ״ז י״שרו ,ווה יחאד ןויכ צובמה

 ,באמ אצ םאמ ויה םיחא גועו ןוחיסש בתכ תקוח השרפ צ״ז ייחבו ,צארשי ץראצ

 ,ןוחיס רצונו םח תשא םע הביתצ ןתטינכצ ךומס שמיש םיהצא ינבמ צאזחמש

 הז טיצפה אוביו ושרד ןכצ הביתיצ ץוח היה גועו הביתב ןוחיס רצונ הז יפצו

 היה גועש (ג״ב קרפ) רזעיצא יברד יקרפמ עמשמ ובו ,צובמה ןמ טצפש גוע

 וינבו חנצ עבשנו הבתה צש תומצוסה ןמ דחא ץע צע וצ בשיש הביתצ ץוח

 ונוזמ וצ טישומ היהו הבתב רחא רוח בקנ חנ השע המ ,םצוע דבע םהצ היהיש

 תבר שרדמבו ,ןשבה ךלמ גוע קר יב רמאנש אוה םג ראשנו םויו םוי צכב

 יתשריפ ןכצ ןצוסרקצ עיגה אצ צובמיה גועו ןוחיס בותכ הכרבה תאז השרפ ףוט

 תונב צא ואביו םיהצא ינב םתוא וארקו םיציפנה ויה צובמה רחא ןכ ירחא םגו

 י״שר בתכו םשה ישנא םצועמ רשא םירובגה המה םיקנעה םהצ ורצויו םדאה

 וחומנש ןדבא םש צע ובקנש צאשותמ צאיוחמ דריע תומשב ובקנש םתוא צ״ז

 םהמו ןיק ינבמ ויה םהו ,םצועה הא וממשש ןוממש ישנא רחא רבד ,ושתוחו

 .םיעודיה רמוצ הצר םשה ישנא םצועמ רשא םירובגה ורצונ

 םיהצאה ינב ואריו (םצענה שרדמ תישארב השרפ שדח רהז) צ״זח ורמאו

 םיציפנה תורוהצ בותכה אבו 'וכו םיהצאה ינב ןוניא ןאמ ,םדאה תונב תא

 וארקנ המצו .םאו בא אצב ץראב וצפנש ויה םהש ותשאו םדא וצא ץראב ויה

 םיציפנ ,רבכ ויהש ומכמ םה םיציפנ רמוצכ ,היהש םתצעממ וצפנש םיציפנ

 היה וצא הרמאו הרות הרזח ןכ צע ,םשצ ורזח אצו ןדע !גמ ודרטנש צע םה

 רודה ינב וענמ אצו םימייק ויה ןיידעו .תוירבה צכ צע םתמיא ,רתיהש ץראב

 םשה ישנא רודה יצודג תוריבעה םירבועה םתוא םה ימו תוריבע תושעצמ

 ויה םיציפנה ביתכד ארקד ותעמשמ ןאכמ סחנפ יבר רמא .רודה יצודג ויהש

 וענמ אצו םציבשב תוריבעהמ ןמצע עוינמצ העינמה םהצ םהה םימיב ץראב

 םיציפנה םתוא ויה ימו .םהצ ורציו תונזב םדאה תונב צע םיאב שממ םהיניעצו
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 קר םיאשונ ויה אל הליחתו .םירכזהמ לפכ תובקנ ודלוי תובר םישנ םיאשונש

 וליחתה בורל ולחהשכ ךכ רחאו ,םינב םידלונה רקיע ויהו תחא השא שיא

 .םינבמ רתוי תונב ודלונו ןיק !ב ךמל תומימ ליחתה הזש הברה םישנ תחקל

 ויה םהו ,הבקנו רכז םימואת ודלונ םינומדקה םימיבש רמול דוע יל הארנו׳

 דבל םירכזה ודלונ ךכ רחא ,םדוק יתבתכש המ האר השאו שיא ךכ רחא

 תובר םישנ תחקל וליחתה זא ,השאה רחא שקבל שיאה ךלה זאו ,דבל תובקנהו

 לחה יכ יהיו בותכה רמאש אוה הזו םירכזה ןמ רתויי תונב םהל ודלונ זאו

 ינב ויאריו ,םהל ודלוי תונבו תובר םישנ םהל וחקלו המדאה ינפ לע בורל םדאה

 ינב ,ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקיו הנה תבט יכ םדאה תונב תא םיהלאה

 םישנ םהל וחקל המהו ןיק ינבמ ויה םהו םיקזח םילא ינב רמול הצר םיהלאה

 ,לעב תלועב וא היונפ איה םא ודיפקה אלו הקזח דיב ורחב רשא לכמ הברה

 םג םיארפה ןיבו תויחה ןיב אוה רשאכ ןיאושנה קוחמ דוע ועדי אל זא יכ

 םילא ינבו רבג םילאד ןאמ לכו םדאה ינב ןיב חצרו בירה אב הז ידי לעו ,התע

 םילא ינב יכ ןתעדמ אלשו ןתעדמ םהל תוקקזנ ויה םישנהו המז יפוטש ויה םהה

 ל״זח ורמאו ,ורחב רשא לכמ ןהילעב תחתמ הקזח דיב םישנ םהל וחקלו ,ויה

 התוא ןיביטמ ויהשכ .ביתכ תבט ןרוי יבר רמא הנה תבט יכ (הבר תישארב)

 ףא ורחב רשא לכמ .הלחת הלעובו סנכנ לודג היה הפוחל סנכיל תטשוקמ

 .ץראב םייחה רדס ותיחשה הזבו ,המהבהו רכזה חא לעב תלועב

 םדאה השעמ ׳ה יניעב היה ער יכ ,םלועל םדאב יחור ןודי אל 'ה רמאיו

 לובסא אל רמול הצר ,םלועל םדאב יחור ןודי אל רמאיו םייחה םלוע רדס תגהנהב

 לשמנ םדאהו רשב אוה םגשב ,םימי ךרואל םדאה השעמ לע יפא ךיראהל

 םאו ערה תושעל והחירכיו׳ וחתפי םדאה חוג רמ חביש ערה רציו ומדנ תומהבכ

 ול בוט ןכ לע עשפו ןוע תושעל הבריו תיירמחה וב רבגתת םימי ךיראי

 םדאה ינב יכ התע דע היה רשאכ המדאה ינפ לע םימי ךיראי אלש םדאהל

 האמ דע רמול הצר .הנש םירשעו האמ וימי ויהיו .םינש ףלאל בורק זא ויח

 ןמ ארייו היחי םלועל אל יכ םדאה רוכזי ןכ ויתונש רצקי רשאכו ,הנש םירשעו

 רדסב 'ה יניעב ערה תושעלמ םדאה ענמי הז ידי לעו ,וילא אובל בורקה תומה

 .םלועב םייחה

 םיליפנה ב״נ רמאמ
* . 

 לא םיהלאה ינב ואבי רשא ןכ ירהא םגו םהה םימיב ץראב ויה םיליפנה

 וחקל רשא םיהלאה ינבמ ודלונ םיליפנהש רמול הצר ,םהל ודליו םדאה תונב

 ינבמ םישנ םהל וחקל רשא ןיק ינב אוהו .ורחב רשא לכמ הקזח דיב םישנ םהל

 תש םתוא הוצ רשאכ ןיק ינב םע ןתחתהל וצר אל תש ינב יכ הקזח דיב תש

 םילודג םישנא םיקנעה םה םיליפנה ודלונ םהמו יעיבש רוד דע םהב ןתחתהל אלש
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 ןמו .לודגה תפי יחא רבע ינב לכ יבא אוה םג דלוי םשלו ('י תישארב)

 .עובמה רתא םיתנש דשכפרא תא דלויו הנש תאמ ןב םש (א״י םש) בותכה

 אוהשכ ,םש וא לודגה תפי םא עדוי וניא לודגה תפי יחא ל״ז י״שר שריפו

 ןב ירהש ,לודגה תפי רמוא יוה לובמה רחא םיתנש הנש תאמ ןב םש רמוא

 אצמנ הנש תואמ שש תנשב היה לובמהו דילוהל ליחתהשכ חנ היה הנש ק "ת

 ,לובמה רחא םיתנש רע האמל עיגה אל םשו ,םינש חאמ ןב היה וינבבש לודגהש

 הזב ("ט ׳ז ׳ו 'ה תישארב) בותכה םתוא בישח אק עודמ יל השק תאז לכב

 (ב״ע ט״ס ןירדהנס םש) ל״זח ורמא רשאכ בישח אק אוה ןתמכחל םאו .רדסה

 ל״ז תופסות םש השקה ןכו ,םח ךכ רחאו םש רחא תפי בישה אק אל עודמ

 יחא ל״ז י״שר שריפ רשאכ םחמ בושח רתוי ויה תפי םימכחה תעד יפל יכ

 ךירצ היה ןכ לע ,והזב הזו םהיבא תא ודבכ םהינש ולאש םח יחא אלו תפי

 .םש רחא תפי רוכזל

 לודגה אוה םשש ,םש לע יאק לודגה תפי יחא בותכה רמאש הז יתעדלו

 יוזבה היה םחו המכחב לודג היה תפיש םושמ םח יחא אלו תפי יחא רמאו

 תא דלויו הנש תאמ ןב םש בותכה רמאש הזו .םחמ ןטק היה תפי תמאב לבא

 ליחתהשכ הנש תאמ ןב היה םשש רמול הצר ,לובמה רחא םיתנש דשכפרא

 ,לובמה רחא םיתנש דלונ דשכפראו ,רושא תאו םליע תא םדוק דילוהו ,דילוהל

 ןויכ ,םשמ דלונ םרבאש טוחיה תלשלש ךא בותכל היה בותכה תנווכש לעו

 רמאו ,בותכה רצק ,דשכפראו רושאו םליע םש ינב םדוק בותכה רמא רבכש

 תינש רושאו םליע רכז אלו דילוהל ליחתה רשאכ הנש תאמ ןב היה םשש

 בותכה ןכו .לובמה רחא םיתנש דלונ אוהו םהרבא אצי ונממש דשכפרא םא יכ

 םהרבא לש סוחיה תלשלש ונעימשהל ותנווכ רבע ינב לכ יבא אוה םג דלוי םשלו

 ילו ,רהנה רבע רמול הצר ,םש היה רהנה רבע שריפ ל״ז י״שר .םשמ אציש

 לכו ןטקיו גלפ םינב ינש דלוי .רבעלש םושמ רבע ינב לכ יבא רמול הארנ

 שיא היהש רבע םהיבא םש לע רבע ינב םיארקנ ויה ודילוהש םהיתוחפשמ

 רבע ינב לכ יבא היה םשש םש לע וא רבע ינב לכ יבא בותכה רמא וילעו בושח

 לכ יבא היהש אוה םג דלוי םשלו ושוריפ היהיו םש לש ונב דשכפרא לע וא

 הארנ בותכה יכ הזה קוספב דוס שי קפס יתלבו .םהרבא אצי ונממו רבע ינב

 רמא רבכ יכ .לובמה רחא םיתנש דלונ דשכפראש הנווכ שי ןכ ומכו רתוימכ

 בותכה אב המלו ,דשכפראו רושאו םליע לובמה רחא דילוה םשש בותכה

 תרחא הנוכ שיש אלא ,לובמה רחא םיתנש דלונ רשכפראש תינש הפ ונעימשהל

 .עדויה אוה םיהלא ׳הו בותכהב

 בורל םדאה לחה יכ א״נ רמאמ
 ם״יבלמה בתכו .םהל ודלוי תונבו ,המדאה ינפ לע בורל םדאה לחה יכ יהיו

 תונידמבו .הושב תובקנו םירכז ודלוי תחא השא קר ןיאשונ ןיאש תונידמבש ל״ז
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 יתעד ןכ לע ,המדאב ריצק ןיאו ערז ןיאו םהה םימיב ערזה תא 'ה תיחשה

 ח,יה הזו ,םייחה רשבמ ושפנ תא תויחהל איהה תעב חרכומ היה םדאהש

 בעתנו סאמנ היהיו םייחה ץעמ לוכאל עבטב םדאה ארבנ אל יכ עבטה דגנ

 הזש ויבא ךמל רמא תועבצא קוליח םע חנ דלונ רשאכ ןכל ,םדאהל הזה השעמה

 םשפנ תא תויחהל הלובי ןתת המדאהו ץראה תא ודבעי וימיבש ןמיס אוה

 ,םהל הבעותה םייחה רשבמ לוכאל דוע םיחרכומ ויהי אלו הדשה תאובתמ

 דע חנ ימיב םג עודיכ ךא .ונידי ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז רמול חנ ול ארקו

 בוט תעדה ץעמ לוכאל 'ה יניעב ערה ושעיו םהיכרד םדא ינב וביטה אל לובמה

 ,ץראה תא םדאה תא םיהלא תיחשה רשאכ לובמה רחא םא יכ ,םדקמכ ערו

 ,ושטשטנו וחומנ השירחמה קמע לש םיחפט השלש ףאש ץראה תא ל״זח ורמאו

 םיצוקה לש םישרשהו ערזה אצמנ היה השירחמה קמעבש םושמ אוה וניינעו

 ערזה ושטשטנ ןכ השירחמה קמע לש םיחפט השלש ו ח ומנ רשאכו םירדרדו

 תונושה תודוסיה תבכרה ןמו .המדאה ינפ לעמ םירדרדו םיצוקה לש םישרשהו

 לדגל המדאה ינפ השדחתנו הבטוה ץראה חטש ינפ לע לובמה ימ ןמ השענש

 םייחה ץעמ לוכאל םרא ינב דוע םיחרכומ ויהי אלו םדאה לכאמל בוט ערז

 ואצי רשאכ ('ח תישארב) בותכה רמאש אוה הזו ,יח לכ תא תיחשהלמ ולדחיו

 יכ ,םדאה רובעב המדאה תא דוע ללקל ףסא אל ובל לא 'ה רמאיו ,הבתהי ןמ

 חרכומ היהו בערה וצחל רשאכ םדאה השעי המו ,וירוענמ ער םדאה בל רצי

 םדאה דוע אטחי אלו המדאה תא דוע ללקל ףסא אל ןכ לע .םייחה רשב לוכאל

 דוע ללקל ףסא אל רמול הצר .יתישע רשאכ יח לכ תא תוכהל דוע ףסא אלו

 האלהו םויהמ יכ .יח לכ תא תוכהל םדאה ףסוי אלו יתישע רשאכ המדאה תא

 תאובתמ ושפנ תא תויחהל הלובי יד םדאהל ןתת המדאהו הנש הנש םשגה דרי

 ,םייחה רשבב ושפנ עיבשהלו יח לכ תוכהל םדאה דוע חרכומ היהי אלו ,הדשה

 ריצקו ערזש ןמז לכש רמול הצר ,ותבשי אל ריצקו ערז ץראה ימי לכ דוע

 בעתנהו סאמנה לכאמב ושפנ תא תויחהל םדאה חרכומ היהי אלי ותבשי אל

 (׳ט תישארב) םהל רמאו לובמה רחא חנ ינב תא םיהלא ריהזהו .עבטב םהל

 יתמקהו רמאו אוה ךורב שודקה םהל חיטבהו ,ולכאת אל ומד ושפנב רשב ךא

 רשב לכ תרכי אלו .בותכה רמאש אוה הזו םהיכרד וביטי םא םכתא יתירב תא

 ונמחני הז רמאו ךמל אבנ הז לעו .ץראה תחשל לובמ דוע היהי אלו .דוע

 .'ה הררא רשא המדאה ןמ ונידי ןובצעמו ונשעממ

 תפיו םח םש 'נ רמאמ

 רדס יפל .תפי תאו םח תא םש תא דלויו הנש תואמ שמח ןב חנ יהיו

 ט״ס ףד ןירדהנס) ל״ז וניתובר לבא .ןטקה תפיו לודגה היה םשש עמשמ בותכה

 רמאנש םיבותכה ןמ וחיכוהו ןטקה אוה םשו לודגה אוה תפיש ורמא (ב״ע
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 יכ ,ךונח תא האר אצי חנ יכ בתכו תורודה רדס ררועתה הז לעו ,המדקהב זיגאח

 ןכ לע ינשה הלאל ו״נ דלונ חנו ,ןושארה רלאל ז״פקתת םיחלא ותוא חקל ךונח

 רמול ךירצו רזעילא יבר יקרפב תולמ הזיא וטמשנש ותעד ןתנוי,חנל רסמ ךיא

 תא דלי חלשותמו חלשותמ תא דלי ךונחו ,חנל חלשותמו חלשותמל רסמ ךונח

 םישלשו תואמ עשת ןב םדא תמיו ךמל ייחל הנש ששו םישימח תנשב יהיו ,ךמל

 (רשיה רפס) .ךונח תוכלמל םינש שלשו הנש םיעבראו םיתאמ תנש איה הנש

 דבל תאז אלו בתכ א״י תישארב השרפ הוצמהו הרותה ושוריפב ל״ז ם״יבלמה

 םלועה תאירבל ןושארה םדא יפמ העימש דע היהו ןושארה םדא תא האר חנ יכ

 ןושארה םדאו ינשה הלאל ו״נ דלונ .חנ יכ ודיב הגגש קפס יתלב יתעדלו ,ושודחו

 אלו ןושארה םדא תא חנ האר אל ןכל ,ןושארה רלאל םישלשו תואמ עשת תמ

 רחא דלונש ןושארהש בותכ יפוי ללכמ רפסבו ,ושודחו םלוע תאירב לע ונממ עמש

 תמיו הנש תואמ עשתו חנש םיששו עשת חלשתמ ימי לכ ויהיו ,חנ היה םדא תומ

 ךמלו ,לובמה םדוק ותמש םיקידצה ןמ ןורחאה היה אוהו לובמה םדוק םימי העבש

 .לובמה םדוק םינש השמח תמיו הנש תואמ עבשו םיעבשו עבש יח ונב

 הנ תדלוה ט״מ רמאמ

 רמאל ,הנ ומש תא ארקיו !ב דלויו הנש תאמו הנש םינמשו םיתש ךמל יחיו

 שרדמב בותכו /ה הררא רשא המדאה ןמ ונידי ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז

 קוליחו רוריפ ילב תומילש תוקודא! םחידי ויה חנ םדוק םידלונה לכ ריכבא

 הזמו תועבצא ךותח םע דלונ חנו ,המדא דובעל ןיכירצ ויה אל יכ תועבצא

 םדוקש ל״ז ם״יבלמה בתכו ,המדאה תדובעל ךכל ךרצנ היהי הזש ךמל ןיבה

 המדאה תא ודבעו הנש םיעבראל תחא םא יכ הנש לכב םשג דרי אל לובמה

 קוליחב דלונ חנו ,תוקודא ויה םדא ינב ידי ןכל הנש םיעבראל תחא םא יכ

 רמאו .המדא תדובעל תולגוסמו תובוט הלאכ םידיו שדח רבד היה חזו תועבצא

 דרי אלש ןויכ רמול דוע יל הארנו ,המדאה תא ודבעי וימיבש ןמיס הזש ויבא

 הנש םיעבראל תחא םא יכ המדאה תא ודבעו הנש םיעבראל תחא םא יכ םשג

 אלש הנש ט״ל לכ ץראב ושרשיו המדאב םירדרדו םיצוקה ערז הברתנ הזמ

 םיצוקה הדשה תא וערזו ץראה תא ודבעש הנשב םג ןכל המדאה תא ודבע

 םדא אטחש רחא יכ ,וערז רשא האובתה תא לדגלו חומצל ונתנ אל םירדרדהו

 ,ךל חימצת רדרדו ץוקו ('ג תישארב) בותככ ורובעב המדאה הללקתנו ןושארה

 יד ןדע ןגב םדאה אצמ אל רשאכ יכ אוהו ,םדוק יתבתכ רשאכ אוה וניינעו

 וילע דבכ היה יכ עורזלו עוטנל המדאה תא דובעל םדאה חקל אל לוכאל ירפ ץע

 תעדה ץעמ לכאו דיצ דוצל ךלהו המדאה תא בזעו ,םידיב תושעל הכאלמה

 המדאה הללקתנש הבסה היה ומצעב אוהש רמול הצר ורובעב המדאה הללקתנו

 חנ דלונש םדוקש רשיה רפסב בותכו .רדרדו ץוק החימצהו התוא רבע אלש
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 חנ תשא התיה תרחא המענ ןכל ,לובמב ופהאנ עודיכ ןיק ידילי לכו .תקפנ ןיקד

 'איהו םלועה הנכנ הנממו ךונח תב תש תוכבמ ךא ןיק תונבמ אל תקדצ התיה איהו

 תעל הדילוהו השאל חנ התוא חקל רשאכ הנש, םינומשו תואמ שמח תב התיה

 .תפיו םח םש התנקז

 םדא ייח ח״מ רמאמ

 בותכו ,תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנמש תש תא ודילוה ירחא םדא ימי ויהיו

 (׳ז הלבקה תלשלש) ,תונבו םינב םישש םדא דילוה ,תש רחא ('ב רמאמ זיפחוי)

 בשוימ יתלבו םדא ינבמ קיר םלועה ךרבתי םשה תוארב ידשכה יסוריב רמאו ,בתכ

 (תלהק הבר) ל״זח ורמאו ,םימואת םלוכ ודילוהו תורוד הברה םדא ינבב חיגשה

 אלש וינבל הוצ תשש (ב״צ קרפ) בתכ הלבקה הלשלשו ,םינב האמ דילוה ןיקש

 יפלו ,םיקנעה םהמ ודלונו ורבחתנ זאו ,'ז רוד דע ושע ןכו ןיק ערז םע ורבחתי

 ינב םע ןתחתהל ןיק ינבמ ןושארה היה אוה ויק ינבמ לאשותמ ןב ךמל אוה יתעד

 םהש רשיה רפסב בותכו הלצו הדע םישנ יתש ול חקלש ןושארה היה אוהו ,תש

 ןכל ליעל יתבתכ רשאכ המוק ילודג ויה םלוכ ןיק ינבו ,תש ינבמ ןניק תונב ויה

 ,טיהלא ינב ,םיליפנ םהינב ינבלו םהינבלו םתוא וארקו םיקנע ודילוה הלצו הדע

 ךונח ךלהתיו ךונח תא דלי דריו ,דאמ םיקזחו המוק ילודג ויהש םש לע םשה ישנא

 תא שקבל וכלהש רשיה רפסב בותכו ,םיהלא ותוא חקל יכ ונניאו םיהלאה תא

 גלשה לעו אוהה םוקמב גלש האלמ ץראה לכ ואצמיו ומע ויה רשא םישנאהו ךונח

 םש ואצמש עמשמבו ,גלשל תחתמ ושפחיו (זייא) גלשה ינבאמ תולודג םינבא

 ,ונניאו ,והואצמ אלו ךונח תא ושקביו םיתמ םלוכ ךונח םע וכלה רשא םישנאה

 ,ךונח ןינע לע םישרדמ הברה שיו ,חמימשה הלעו םיהלא ותא חקל יכ ורמאו

 היה אוהו םינש ג״מר םדאה ינב לכ לע ךלמ ךונחש בתכ (ב״צ הלבקה תלשלש;

 רפסבו ,ןיק ינב םע תולודג תומחלמ ול היהו .הנוכתה לע םירפס רבחל ןושארה

 םכח היה ךונחש םיאיבנה תותד רפסב בתכנ יכ בותכ תישארב השרפ ח״קמ

 תנוכת תמכה הלחת איצמה אוהשו לאה תדובע תחת םימעה סינכהו דיסחו לודג

 יפל ול תואי רשא תדה דחא לכל םימילקא עבש יבשוי לכל תד םש אוהו םיבכוכה

 תלעמ יפכ םידחוימ םינמ׳זב תונברקו םידעומ ושעיש הוצו ,םילקא ותוא עבט

 תלעמ יפכ םיעודי םילכאמ ולכאי אלש תצקל הוצו ,םילקא ותואב םיטלושה םיבכוכה

 תדמתהל םתנווכ היהתשו ,םיתמה תאמוטמו תודנ םע בכשלמ ורמשישו ,םתצקל

 םירחא םיבר םינינעו .ןומהו ,םיכלמ ,םינחב תורמשמ השלשל םעה קלהו ,בושיה

 תודלות רפס הז בותכ 'ח קרפ רזעילא יבר יקרפבו .חנל רסמו םינש רביעו

 םדאו ןושארה םדאל רסמ ךכ רחיאו הנשה תא, רביע אוה ךורב שודקה .םדא

 טוקליב אוה ןכו ,םהרבאל םשו םשל חנו חנל רסמ ןונחו ,ךונחל רסמ ןושארה

 השמ יבר רפסב אוה ןכו ןיסחוי רפס שירב אוה ןכו (א״מ ןמיס תישארב)
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 םהל יד היהי אלו ןאיללימ תובבר אוברל םרפסמ הלעי ןמזה ךשמב יכ ,םלוכ תא

 וימי ויהו רודו רוד לכב םדאת ינב ייה ימי ורצק ןכל ,םתויחהלו הילע ןוכשל ץראה

 רשאכ היהו ,ץראה לע םדאה ינב רפסמב אלקתמה תתל ןעמלו ,הנש םירשעו האמ

 תשו ,םינש ל״קל דילוה םדא ,םדוק דילוהל ועבט לשבתנ ןכ םדאה ייח ימי טעמתנ

 תכירא ךרעל ,הנש םיעבשל דילוה ןנוקו ,הנש םיעשתל שונאו ,םינש שמחו האמל

 הנש םיתשו םיששו תואמ עשת דע םימי ךיראהש דריו .םעבט לשבתנ ןכ םהימי

 תואמ עשת יחו םלוכמ רתוי םימי ךיראהש חלשותמו ,הנש םיתשו האמל דילוה

 ךונח אוה ללכה ןמ םיאצויהו ,הנש עבשו םינמשו האמל דילוה הנש עשתו םיששו

 תואמ שלשלו הנש םיששו שמחל דילוה ךונח יכ .חנו חלשותמ ןב ךמלו דרי ןב

 םיתשו תאמל דילוה חלשותמ ןב ךמלו ,םיהלא ותוא חקל הנש םיששו שמחו

 השלשש םעטתו .הנש םיעבשו עבשו תואמ עבש ךא םימי ךיראהו הנש םינומשו

 ךונח ,ומצע ינפב הזל הבס היה םהמ דחא לכלש הז אוה ללכה ןמ ואצי הלא

 לקו היה קידצ הבר תישארבב ל״זח ורמא רשאכ ונמז םרט םיהלא ותוא חקל

 ,ונמז םדוק ותימהו וקליסו אוה ךורב שודקה רהימ ךכיפל עישרהל בושל ותעדב

 ויתונש תואלמל םלועב ונניאו בותכל ותתימב בותכה הנישש והזו ל״ז י״שר בתכו

 תמו ויתנש איצוה אל ןכ םג חנ יבא חלשותמ ןב ךמלו ,ונמז ינפל ותא חקל יכ

 לכ יהיו רשיה רפסב בותכו ,לובמה םדוק םינש השמח חנ תונשל ה״צקת תנשב

 הערה תא םדאה ינב לע 'ה איבה םרט םהה םימיב תמ 'ה יכרדב ךלה רשא שיא

 הערה תא תואר יתלבל םהל תאז התיה 'ה תאמ יכ ,םהל תושעל רבד רשא

 שודקהש עדי חנש היה הזל הבסהו הנש ק״תל דילוה חנו ,םדא ינב לע 'ה רבד רשא

 דע םינב דילוהלו השא תחקל הצר אל ןכל ץראה לע לובמ איבהל דיתע אוה ךורב

 קידצ יתיאר ךתוא יכ םינב דילוהו השא ךל חק,אוה ךורב שודקה ול רמא רשא

 רחביו השא חקיו חנ ךליו זא ,ץראה ברקב היחת ךתא ךינבו התאו הזה רודב ינפל

 חנ תשא ךונח תב המענו ,הנש םינומשו תואמ שמח תב איהו ךונח תב המענ תא

 הישעמש םש לע המענ הל וארקש ל״זח ורמא רשאכ םימיענ הישעמו תקדצ התיה

 אוה ךורב שודקה דיתעש העד י ב םדוק שיאל אשנחל התצר אל איה םגו ,םימיענ

 דע םינב דילוהל התצר אל איה םג ןכ לע ,רשב לכ תחשלו ץראה לע לובמ איבהל

 ברקב היחת ךתא ךינבו התאו ול רמאו אוה ךורב שודקה חיטבה ולו חנ החקלש

 ךמל תב המענ איה וז אלו ,חנש םינומשו תואמ שמח תב חנל תאשנו ץראה

 לבות תוחא ךמל תב המענ יכ .חנ תשא התיה איהש הבר תישארב ל״זח ורמאש

 רותב תמענמ התיהש המענ התוא ןירוק המלו ןנבר ורמאו ,תקדצ התיה אל ןיק

 אי יח יבר רמא (א״ע ה״נ ךד תישארב השרפ רהז) ל״זח ורמא דועו .הרז הדובעל

 המענ המשר ארק רמאקד אכה איריא יאמ המענ ןיק לבות תוחאו ביתכד יאמ

 ןוניא רמא קחצי יבר ,ןידשו ןיחור וליפאו הרתבא אשנ ינב ןייעטד ןיגב אלא

 ארטסמד תוה םירש לש ןמא רמא ןועמש יבר ,ארתב ועט לאזעו אזע םיהלא ינב
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 םיענה שרדמ שדח רהז) ל״זח ורמאו .םלועה תתשוה׳ ונממ יכ תש ומש תא ארקיו

 ותומדב דלויו תשב רמאנ המל יסוי יבר רמא (ב״ע ם״י רד תישארב השרפ

 האזחאל אלא יוה אל לבהו ןיק אייח יבר היל רמא המאנ אל לבהבו ןיקבו ומלצכ

 אל חנו תש לבא ,ןוהנמ אמלע אבשייתאל ותא אלו אריקי אזרו האליע אזימר

 ורמא דועו ,ומלצכ ותומדב רמא ךכ ןיגבו הינמ אלשלתשאל אלא אמלעל ותא

 ותומדב דלויו הנש תאמו םישלש םדא יחיו (ב״כ קרפ רזעילא יבר יקרפ) ל״זח

 ,םדא לש ומלצמ אלו ותומדמ אלו וערזמ ןיק .דיה אלש דמל התא ןאכמ ,ומלצכ

 םישנהו םישנאה ןיק לש תורוד ןיכלוה ויה הורע רשב יולג רמוא ריאמ יבר

 רציב תובוחרבו יולגב ויחא תשאבו ותבכו ומאב שיא תונז לכב ןיאמטמו המהבכ

 ואר רמוא יבר ,ץראב םדאה תער הבר יכ 'ה אריו רמאנש ,םבל תובשחמבו ערה

 רשב תויולג תוכלהמ ןיק תונב תא םימשה ןמ ןתשודק םוקממ ולפנש םיכאלמה

 םיכאלמ ןינע) .םישנ ןהמ וחקלו ןהירחא ועתו תונוזכ ןהיניע תולחכמו הורע

 תושודקה תומשנה םהש רמול יל הארנ םימשה ןמ ןתשודק םוקממ ולפנש

 ועתנ םה םג םימשה ןמ ןתשודקמ ולפנ םינומדקה םימיב םדא ףוגב ודלונש

 םיחלשמו המוק הבוגב םיכלהמה םיקנעה ודלונ םהמ רמוא קודצ יבר .(םלועב זא

 .םימד תכיפשו סמחו לזג לכב םדי

 םדא דילוה הנש ל״ק רהא ז״מ רמאמ

 הלבקה תלשלש םשב תורודה רדס בתכו .דלויו הנש תאמו םישלש םדא יחיו

 .הרותה הדיעהש םינשה ךס דע םעבט תשלהל דילוהלמ ובכעתה תורודה ולאש

 םינש שמחו האמ ןב היה רשאכ תש ןכו .הנש ל״ק ןב היה דשאכ דילוה םדאו

 .תונבו םינב דלויו הנש תואמ הנומש תש תא ודילוה ירחא םדא ימי ויהיו .םלוכ ןכו

 תעל ודילוהו הנדע םהל היה םישנה ןכו הנקז תעל ודילוה םישנאהש עמשמ הזמ

 דילוהו ויתונבמ הוח לע תרחא השא ול חקל אל יאדוב ןושארה םדא יכ ,הנקז

 תואמ שמח תב הת י ה חנ תשא ימענש רשיה רפסמ עמשמ ןכו תונבו םינב הנממ

 .תפי תאו םח תא םש תא ול הדילוהו השאל חנ החקל רשאכ הנש םינומשו

 ל״ז ם״במרה .תמיו הנש םישלשו תואמ עשת יח רשא םדא ימי לכ ויהיו

 רודה ראש ךא הרותב רכזנה שיאל אלא היה אל םימי ךרואש בתכ הרומה רפסב

 ׳ה רמאיו (,ו תישארב) בותכש םושמ ותעד יל הארנ אלו ,םייעבט םימי םייח ויה

 בותכה ןמ ,הנש םירשעו האמ וימי ויהו רשב אוה םגשב םלועל םדאב יחור ןודי אל

 ימי ךא ,התע דע ויח רשאכ דוע םימי וכיראי אלש םדא לע רמאש עמשמ אוהה

 חנ ינב ייח ימימ הארנ ןכו ,הנש םירשעו האמ דע דיתעל וטעמתי םדאה ייח

 םינומדקה םימיבש יתעד ןכ לע ,רסחו ךולה ויה םדאה ינב תונשש (א״י תישארב)

 תורפל םדאה ינב וליחתה רשאכ ךא ,הרותב בותככ םימי וכיראה םדאה ינב לכ

 ץראה ליכת אל ןכ אל םא יכ ,םהייח ימי תכירא טעמתנ ןכ ץראב תוברלו
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 עבוט םיראש ,אוה ךורב שורקה םיבצמה יבצמ ךצמ צש ותצודג דיג,דצ (א״ע ח״צ ףד

 םדא צל עבוט אוה ךורב שורקה׳ צבא ,הזצ הז ן ימוד ןצוכו דחא םתוחב תועבטמ המכ

 ךפהתת (ח״צ בויא) רמאנש וריבחצ המוד ןהמ דחא ןיאו ןושארה םדא צש ומתוחב

 הארי אצש הזצ הז המוד ןהיפוצרפ ןיא המ ינפמו צ״זח םש ורמאו .םתוח רמוחכ

 םימוד םישנא ינש ןיא יתעדצו ,איה יצש רמאיו ,דאנ השאו האנ הריר םדאה

 שיא ףוצרפמ הנושמ היהי דחא שיא ףוצרפ חרכהבו עבטב אוה הזצ הז ףוצרפב

 םאמ םירצונ םירציהש םושמ אוהו ,םיפוצרפה יונישצ ירואיבב יתחכוה רשאכ רחא

 ,תובאה ףוצרפמ הנוש רציה ףוצרפ היחי חרכהבו םינוש םיפוצרפ ינש ם היצו םאו

 .הפ ךיראהצ ןיאו םדוק הז רבד צע יתבתכש המ האר

 צש ותריציש אוהו םדא לש ותומדב רמוצ הצר ,ומצצכ ותומדב רמוצ שי דועו

 תומדכ היה תש צש ףוג ןינבו ויבא םדאכ רובסה ידי צע םאה ןטבב היה תש

 ןמיסו רובטה ידי צע תוצשצתשהה שרוש םהב רכינ היהש ויתובא צש ףוגה ןינב

 ןכצ ,םיהצא םצצב רצונ םדאהו םדאה םצצכ ומצצכ רצונ תשו ,םא ןטבמ ורצונש

 יכ ןמיסו ,םדאהצ ןורסח אוה הזה רובטהו םיהצאמ׳ טעמ והרסחתו בותכה רמא

 תא ארקיו ,תויחהו תומהבה ףוגכ םאה ןטבב רצונ םדאה ףוג םג יכ אוה צא אצ

 רהז) צ״זח ורמאו ,םצועה תשוה ונממו ומצצכ ותומדב רצונ תשש םושמ תש ומש

 אצ ןינרחא ןינבד עמשמ ומצצכ ותומרב רצויו ביתכ הדוהי יבר רמאו#(א"ע היל ףד

 הראב אשפנד אנוקיתבו אפוגד אנוקיתב ומציצכ ותומדב אדו היציד אנקוידב ווה

 ארקיו ומצצכ ותומדב רצויו ,הרות ירתס 'ט ןמיס הטמשהב ורמא ןכו ,רושימ

 ומציצכ ותומדב אדיו היציד אנקוידב ווה אצ ןינרחאד אבהמ אנפיצוא תש ומש תא

 (.תש .דג .בא) .תואי אקדכ רושימ הראב אשפנד אנוקתב אפוגד אנוקתב דיבעתא

 שחנד אמהוזד אתוקבדתאב ןינרחא ןינב אבס אביי ברד הימשמ ןועמש ׳ר רמאד המכ

 וניינעו .םדאד אנקו ידב ווה אצ ךכ יניגבו ,ווה צאמס והיאד היב ביתכד אוההו

 הגרדמה צפשב םדאה בצמ היה ןיידע הזצ םדוקה םצועבש םדוק יתבתכש המ

 ,אוה יכה ,הוה ארחא ארטסמ צבהד תרמא אה אמית יאו (םדא ינפב ףוקכ היהו

 עדי םדאהו ביתכ אהו יסוי יבר היצ רמא ,אתתצד אנקוידב ווה אצ והייוורת צבא

 אצ צבהב וציפאו ןיק תא רצויו ביתכ אצו! ןיק תא דצתו רהתו ותשא הוח תא

 י.אהב צבא ,הצמד אזר אוה אדו ,צבה תא ויחא תא תדצצ ףסותו אצא דצויו ביתכ

 םדא שרפתא ןינש ןיתצתו האמ רמא ןועמש יבר .ומיצצכ ותומדב דצויו ביתכ המ

 אוהה ןיגב אמצעב ןידשו ןיחור דיצוא הוה ןינש ןיתצתו האמ !וניא צבו! ,היתתאמ

 היתתנאצ ינקו בת אמהוז אוהה הינמ ציסחד ןויכ ,היב ביאש הוחד אמהוזד אציח

 תצונ אצ צבה־ו ןיקש עמשמ הזמ ,ומצצכ ותומדב דצויו ביתכ ןידכ רב דיצואו

 ונממ ומצצכ ותומדב רצונש תש צבא םצועה םהמ םייקתנ אצ ןכצ ומצצכ ותומדב

 אצ םדאה תודצות רפסב ןכ צע יכ םצועב םדאה ןימ םייקתנו םצועה תתשוה

 םדא םשב ארקהצ יוארו ומצצכ ותומדב רצונש תש םא יכ צבהו ןיק בותכה בשח
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 חתפתהל רזעל םדאהל ול היה ודגנכ םדאל השענ איהש אפוג הזו .םדא םילתשא

 םדא םמש תא ארקיו .םייחה לכ לע אשנתהלו הנוילע הגרדמל תולעל םדאה ןימ

 ,דיתעה םש לע םדא םשב םארקו הלחת הבשחמב השעמ דוס יכ םארבה םויב

 דיתעל ויהיש וארבנ ןתעדל וארבנ םנויבצל וארבנ ןתמוקל ל״זח רמאמכ אוהו

 השרפ רהז) ל״זח ורמאו ,םדא םשב ארקהל יואר היהיו םדאה חתפתיש רהא

 אשדוק ארחב אבקונו רבד וחכתשא אלד רתא לכב יזח את (ב״ע ה״נ דד תישארב

 ן־םתשאד רתאב אלא וחכתשא אל ןאכרבו .רתא אוההב הירודמ יוש אל אוה ךירב

 תא ארקיו םתא ךרביו ביתכד (ומויקו תודלוה רמול הצר ןאכרב) .אבקונו רבד

 וליפאד ,םדא ומש תא ארקיו ותוא ךרביו ביתכ אלו ,םארבה םויב םדא םמש

 וברחנו ומייקתנ אל םינומדקה תומלוע ןכל ,ארחב אבקונו רבד אלא ירקא אל םדא

 זאו ארחב אבקונו רבד חכתשאד דע ,ןבירחמו תומלוע ארב היה ל״זח ורמא רשאכ

 םיואר ויהיש דיתעה םש לע םדא םמש תא ארקיו .םלועה םייקתנו הכרב היה

 ,האירבה תילכת אוה םדאהו ,םדאה לכ הז יכ .םלועב ומייקתיו םדא םשב ארקהל

 ןותחתה םדאה יכ ,ןפוסב ןתלהתו ןתלחתב ןפוס ץוענ הריצי רפסב ל״זה ורמאו

 ל״זח ורמאו ,יללכה ןוילעה םלוע אוה ןומדק םדא הנשמו למס ןטק םלוע אוה

 ירבתא ץראו םימש ואירבתאד אזרב יזח את ,םארב הבקנו רכז (ב״ע הי״נ רהז)

 .םדא תודלות*רפס הז ביתכ םדאב ,ץראהו םימשה תודלות הלא ביתכ והב ,םדא

 ־רעביא) םארבהב ישוריפ האר .םארבה םויב ביתכ םדאב ,םארבהב ביתכ והב

 בותכל ךירצ היה יכ ם ארבה הפ ושוריפ אוה ןכו ,שדחמ םארבהל (ןעפפאש

 רבכ םדאה יכ ,הזה םלועב תינש םארבה םויב רמול הצר םארבה ביתכו םארב םויב

 םהל שי לארשי ימכחו ,םדוק יתראב רשאכ וברחנש םינומדקה תומלועב היה

 רפסש אוה הזו תישארב לש ׳ב זמור הז לעו ׳ב םעפ םלועל אב םדאהש הלבקב

 םיהלא ארב םויב םדא תודלות רפס הז רמאו םדאה תאירב תולשלתשה בותכה ונל

 תאירב החתפתנ רשאכו םדוקה םלועב היה הז ,ותא השע םיהלא תומדב םדא

 .םתא ךרביו .הבקנו רכז היה רשאכו ,םארב הבקנו רכז ביתכ ,הזה םלועב םדאה

 םארבה םויב םדא םמש תא ארקיו ,וברו ורפ הדלוהה תכרב םהילע לח זא יכ

 בצמב ןיידע היה םדוקה םלועב יכ ,יושכעה םלועב תינש םדאה אבשכ /בה םעפ

 .םדא םשב ארקהל יואר היה אלו םדא ינפב ףוקכו הגרדמה לפש

 םדא תומדב דלונ תש ו״מ רמאמ

 לש ותומדב רמול הצר ,ומלצכ ותומדב דלויו הנש תאמו םישלש םרא יחיו

 ונמלצב םדא השענ בותכה רמאש הממ ךפיהה אוהו ומלצב אל ומלצכ ,םדא

 םיהלא םלצב ארבנ ןושארה םדאש ישוריפב םש יתבתכש המ האר ,וניתומדכ

 תש לבא ,םיהלאמ טעמ והרסחתו בותכה רמא רשאכ םיהלא תומדב אל לבא

 ןירדהנס) ל״זח ורמאש ומכ אוה וניינעו ,ומלצב אל לבא םדא לש ותומדב ארבנ
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 ומצע!? יטרפה שפנה תלעמ אוה הז לכו (םסענסויאישנאק) יטרפ שיאל ומצע תא

 ,םדא לכב םיווש םניא עודיכ םישוחה יכ םהה תולעמב וריכהל המוד רחא ןיאו

 ןמ רטפיל ונמז עינהש ןויכו .לכשהו הניבו תעדב הזל הז םימוד םניא םגו

 בר רמא .םהינפל חינמ ומאו ויבא קלחו ,וקלח לטונ אוה ךורב שודקה םלועה

 ךאש ל״ז י״שר בתכו .אבלכל ארשב ידשו אחלמ ץופ ישניא ירמאד ונייה אפפ

 םיניע ול שי תמה ירהש עדת ,האור וניא םאהו באה ןמ ןיעה תארבנש יפ לע

 םושמ אהו .רבדמ אלו עמוש אלו האור וניאו םינזא ול שיו םיתפש ול שיו

 (ב״ע ו״מ עירזת רהז) ל״זח ורמאו .אוה ךורב שודקה קלח אוהו ושפנ הת־אציש

 אערא תקיפאד האלע היחמ אשידק אשפנב לילכתא םדא היח שפנל םדאה יהיו

 יאהד ןיגב יזח אתו 'וכו האלע היח איההד שפנ היח שפנ תאה אצות ביתכד

 ןידכ הווגב תלילכתאו הל אכשמ אשידק אעראדכ האלע אשידק יהיא היח שפנ

 המשנהל שובל אוה שפנהו .('ו ןמיס תופסות הטמשהב אוה ןכו) .המשנ הל ןנירק

 םדאה ןימאי הזה שפנה לאו ,יטרפ םדאל דחאל תויהל םתוא רושקי חורהו

 רחא הז םילוגלגב היחי ,םלועל םדאה שפנ תרכי אלו ופוג תומ רחא םג ראשיש

 דיתעה םלועל אבה םלועל היחי הכו ,םדוקה םלועב יח רשאכ הזה םלועב הז

 אשנתיו םמורתיו ראפתי ןעמל םימלוע ימלועל 'ה ןוצרב היחי ןכו ,שדחתהל

 .םיחצנ חצנלו םימלועל אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש (היוה) ומש

 םדא תודלות ה "מ רמאמ

 ,ותא השע םיהלא תומדב םדא םיהלא ארב םויב םדא תודלות רפס הז

 תומלועב היהש םדאה ןויבצב אוה אל יושכעה םדאהש ונדמלל אב בותכהו

 ארבנש ןושארה םדאה רמול הצר ,םדאה תא םיהולא ארב םויב יב .םינומדקה

 היה רשא םדאה רמול הצר ,ותא השע םיהלא םלצב םינומדקה תומלועב

 ןמזה ךשמב ךב רחאו ,יראזופניא וא עאבעאמאכ עבטב ידיחי ארבנ םינפלמ

 עבטו רכזה עבטש רמול הצר םתא ארב הבקנו רכז אוהו ,האירבה החתפתנ

 .דחא דוגב היה הבקנה

 'ובו אבקונו רבד אזר םדא השענ (א״ע ז״מ ףד תישארב רהז) ל״זח ורמאו

 ךורב שודקה רפנ ךכ רחאו .דח יוהמל אדב אד אללכתשאו ונתומדב ונמלצב

 האר ,ינש רוגב הבקנה עבטו דחא רוגב רכזה עבט םיינשל האירבה תא אוה

 ל״זח ורמאו .ןיפנאב ןיפנא גוויזה היהיש ודגנכ רזע ול השעאו םדוק יתבתכש המ

 יאמ ואירבתא אדד ארטסב הוחו םדא יזח את (א״ע ה "ל ףד תישארב רהז)

 ץראה לע םיהלא 'ה ריטמה אל יכ ביתכד ןיגב ןיפנאב ןיפנא ואירבתא אל הימעט

 ןיפנא ירדהתאו אתתלד יאה ונקתתא ךכו ,תואי אקדכ הינוקתב חכתשא אל אגווזו

 ואירבתא אל אליעל ןקתתא אל ןאכ דעד ןיגבו .'ובו אליעל חכתשא ןידכ ןיפנאב

 הוח תמילתשא דכו הינוקתב .רוה אלד ןיא םדאו ךכ יניגבו .ןיפנאב ןיפנא
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 יח דמוע אוה םא יכ תמ וניא אוה םצעב םדאה לבא הצפיו הצפי ופוג ןקתמ

 יפלו ,שפנה תראשה אוה הז ותעד יפלו ,הז רחא הזב םידלונה ויצלח י אצויב

 ןויכ .םלועבש יסרפו יטרפ םדא לכב םייחב ונדוע ןושארה םדא תאזה תעד

 המ יל הארנ אלו .ותדלות םה םדאה ינב לכו םדאה ינב לכל בא היה אוהש

 אל לבא רוגה רמח תראשה אוה הזש םושמ ,שפנה תדאשה אוה הזש רמאש

 .שפנה תעידי דספנו יטרפה שפנ דספנ הזה םייחה רדסב יכ ,שפנה תראשה

 םימכחה תעד יל הארנ אל הזמ ץוח ססענסואיסנאק דנע יטילאודיווידניא יד

 ־עפפאדפ םא דאו הרקמב םא יכ ותומי אל איראזופניא וא עאבעיאמאש ורמאש

 ־יטסניא עלאיב םידימלתה ינפל ודיעה ואמדרעוו ראססעפפאדפו ףארדואוו ראסס

 תורוד דלא השמחמ רתוי יח אוהו דחא יטרפ לע ס םע תונויסנ ושע המהש טוט

 היחי יטרפ לעסש היאר וניא דוע הזמ (תודחא תועשאוה יטרפ לעס לש רוד)

 יפלו ,האירבב םייחה רדס דגנ דגנתמ אוה הזש ירמאמב יתחכוה רבכו ,חצנל

 םהל איבי אל ,דחא דוגל תויהל םיטרפה םלעסה תודחאתה םהה םימכחה תעד

 סלעסה וקקותשיש הביסה איה המ ןכ לע ,דספה םהל אובי הזמ הברדאו ,תלעות

 האירבה רדס תוחתפתהב ללכהו ,םהייח ימי רצקי הזבד ןויכ דחא דרגל דחאתהל

 .בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו בותככ עורגל■ אלו דמעמה ביטיהל אוה

 שדחל זוע רתי סלעסהל ןתי תודחאתהה יכ רמא ומצעב סגנינעי םכחה דועו

 .הז תא הז םירתוס וירבד ןכ לע הזמ הז תודלותב םלועב םייקתהלו םהירוענ

 אל לבא םדאה דמ רמח תראשה טפשמ איצונ וירבדמש םדוק יתרמא רשאכו

 ותעידיו שפנה תויטרפ דספנ דספהו היוה רדסבש םושמ ,םדאה שפנ תראשה

 רמאש ףא םאו ,םשג רמח וניא םדאה שפנש אוה תמאהו ,דספהו היוה םלועב

 ,שפנה אוה םדה םצעש ונעימשהל בותכה תנווכ ןיא שפנה אוה םדה יכ בותכה

 רבד אוהו םדאה ףוגב ותלועפ לועפל םדה תא ררועמה םדב רשא הכה םא יכ

 המ אוהו ,יטרפל ותוא השועה ףוגל הרוצ אוהו םשג רמחב שבלתמה ינחור

 םדאש אוה ךורב שודקה לש יתלודג דיגהלו (א״ע ז "ל ףד ןירדהנס) ל״זח ורמאש

 שודקה םיכלמה יכלמ ךלמו ,הזל הז ןימוד ןלוכ דחא םתוחב תועבטמ המכ עבוט

 המוד ןהמ דחא ןיאו ןושארה םדא לש ומתוחב םדא לכ עבטט אוה ךורב

 ל״זח ורמא דועו ,ומצעל יטרפ םדאל דחא לכ השועה םדאה שפנ אוהו .וריבחל

 ,ומאו ויבאו אוה ךורב שודקה םדאב שי ןיפתוש השלש (א״ע א״ל ףד הדנ)

 .ןיעבש ןבולו תומצעו םינרפצז ןידיגו ושארבש חומ ונממש ןבול עירזמ ויבא

 תותלאשב אחסונ שיו .ןיעבש רוחשו תורעשו רשבו דוע ונממש םדוא תערזמ ומא

 ןתונ אוה ךורב שודקהו .הרשע דחיבו םאב השמחו באב השמח ,םדו רשבו דוע

 ןזאה תעימשו ןיעה תייארו יטרפה שפנ תרוצ אוהו םינפ רתסלקו המשנו חור וב

 שפנהש םדוק ירמאמב יתשרפ רשאכ םדאה ישוח םהו םילגר ךולהו הפ רובדו

 תערל אוה תעד ,לכשהו הניבו תעדו .םיימשגה םישוחה ילכ ידי לע םהב לעופ
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 לוגלגב םדוק היה רשאמ םלשומ רתוי םלועב תוארתהל םידח רוגיו םי^הח

 ומוקי םדאה ינבו רפע ינסיי וציקי רשאכ אבה םלועל דיתעל היהי ןכו ,ןושארה

 ויה רשאמ םימלשומ רתוי ויהי זא םייחה םלועל תינש אובל םיתמה תייחתב

 םדאה לכש חתפתנ אל ןיידע הזה םלועב התע דעש םושמ ,םדוקה םלועב

 תודוס םדאה ליכשיו ןיבי זא אבה םלועב לבא הרותה יקוח תודוס ןיבהל יוארכ

 םלועב יכ ,םדוקה םלועב ונממ םימלענ ויה רשא םירבדה ול ועדוי זאו הרותה

 ,םדוקה םלועב םדאהל היה רשאמ רתוי לכשה תמלשה ידי לע יושכעה הזה

 םיבוט רתוי םיגהנמו תודמב וריבח ןיבו וניב ומצע תא גהנתהל ךיא עדוי םדאה

 ויבויח לכ ביטיה תעכ ןיבמ םדאהו ,םדוקה םלועב גהנתה רשאמ םירשיו

 תורואמ ינשכ תוריהב םדאה יניע ויהי אבה םלועב אובל דיתעל לבא ,םייעבטה

 םלועב ונממ םימלענ ויה רשא םלועה תודוס ןיביו ליכשי םדאהו םילודגה

 תא ןקתל ךיא תעדל ןיואלו תישעב הרותה יקוח לכ םדאהל עדוי זאו ,םדוקה

 תא ריכזהל םילוכי היהנ אבה םלועב זאש ונל חטבוהו .הלא לכ ידי לע ומצע

 אורקל לחוה זאו ,םימלוחכ ונייה זא בותככ םדוקה םלועב .דפ ונייהש ונמצע

 םדאה תאירבל ישילשה םלוע אבה םלועל אובל דיתעל היהי הז לכו .'ה םשב

 /ה תא ועדי םלוכ זאו שונא ימיב

 עדמה ימכח תעדל שפנה לוגלג ד״ס רמאמ

 שרד יגאלאאז סניקפאה ןהאי ראססעפפאדפ סגנינעשזד .ש .ה ראטקאד

 רמא הכו ,(עדמה ימכח לש שרדמה תיב) םנעיאט ךא טוטיטסניא רענגאווב

 רבדה תודלות אוה הוהב םלועב אצמנה יטרפ רבד לבו ,ללכב םלועב תומ ןיאש

 ,דיתעל תודלות תושעל ןכה דמועו הזמ חז תוחתפתהה תלשלשב היה רבכש

 םלועב םייחה תלחתה תומימ םלוע תומימ היה רבכ הוהב יטרפ רבד לכ ןכ לע

 ןכ םג אוהו ,םלועב םייח תלחתהו תישאר היה םא קפוסמ ןיידע אוהש רמאו

 דחא לעסמ םינטק םיאורב קיפ^קפארקימ םה היראזופניא עאבקאמא רשא רמא

 .תינוציח הרקמ ידי לע ךא םידספנו םימלועל םייח םה םהה םיאורבה ,יטרפ

 יטרפ םייח םלעס תגרדמ לפשב הבקנ עבטו רכז עבט תודחאתההש ןכ םג רמאו

 םתבכרה ידי לעו לעסה סואעלקונב ןומטה שדח חכ םהב ררועתי רשא הבסה אוה

 ןכ םג אוהו .םישדח םייח דילוהל שדחמ םהירוענ חכ רבגי הזב הז םתודחאתהו

 דשא םדאה אוה אוה םויה ונינפל יח דמוע אוה רשא יטרפ םדא לכש דמא

 ומכ אוה הלכי םדאה רוגש םיאור ונחנאש הזו .םימלועל היהי רשאו היה

 תע לכב וייח ימי ןמז ךשמב ונממ םדאה ךילשי רשא רוגה םלעפ תורתומה

 םדאה ףוגה לכ ןקזי רשאכ ןכ ,אצוי שדח ינפמ ןשיו םיניקזמש עודיכ תעו

 רשאכ וא .וב תלעות ול ןיאו ןקתל רשפא יאש םושמ םלש ףוג ונממ ךילשי

 רשפא יא רשא תועמה אוהו גרהנ וא ףוגה הלכיו הלחיש םדאהל הרקי הרקמ
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 דיתעה םלועבו .םיהלאה שיא השמ .השמ שיאה הז יכ ,קידצ שיא חנו בותככ

 םלועלש רמול הצר .'ה םשב ארקל לחוה זא ,שונא םשב םדאה ארקי אובל

 ללכב םלועה תאירב ןינע וניביו ועדיו רתוי םישנאה■ וליכשי זא אובל דיתעה

 רשאכ ,הזה םלועב יושכעה םדאה ןיביו עדי רשאמ רתוי טרפב םדאה תאירבו

 והער תא שיא ודמל\ אלו ,דיתעל היהיש המ םולשה וילע איבנה והימרי רמא

 ,םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ /ה תא ועד רמאל ויחא תא שיאו

 לדגתי שידקב םירמואש ןינעה אוה הזו .שדחתהל דיתעה םלועב היהי הזו

 אוהו ,אוה רירב אשדוקד ומש אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו שדקתיו

 םלועב התע איה רשאמ רתוי האירבה לכ ראפתתש שדחתהל דיתעה םלועל

 ה״יוה םש תא ןיבהל תעדו הניבבו המכחב הנוילע הגרדמל הלעי םדאהו ,הזה

 רחא אוהו ,זא בותכה רמאש אוה הזז ,אוה ךירב אשדוקד הימש ארונהו לודגה

 תאירבל ןושארה דלא שדחמ תונמל ליחתיו הזה םלוע לש ןינש יפלא 'ז םותיש

 םלוכ זא יכ 'ה םשב אורקל לחוה זא ,שונא םשב ארקי םדאהו .,שדחה םלועה

 ,םלודג דעו םנטקמל ותוא ועדי

 םיתמה תייחתו שפנה תראשה ג״מ רמאמ

 רעליפרעטאקה השעמ הארו אצ ,ונמחכי םימשה ףועמו ץראה תומהבמ ונפלמ

 רעלליפרעטאקהש תעדל אלפתתו םלועב םייחה תגרדמ לפשמ םישמרה ןמ דהא

 ןכש רורב עדוי םג םא יכ ,םיתמה תייחתבו שפנה תראשהב ןימאמ אוהש דבל אל

 ,דיתעל תינש םייחה םלוע לא בושת ושפנ דספי ופוגו תומיש רחאש אוהו .אוה

 ולפיו םימיה ץקל שביל םידיתע ןליאה לע םילדגה םיקוריה םילעהש ועדיבו

 תא ףוטעיו רסאיו ושפנ תא גראי לכ םרט ןכל ,ולביו םרזפי חורהו ץראה לע

 רעלליפרעטאקה .םולשב ותחונמ לע ןוכשל ןליאה הלע לע םיליתפ תסכמב ופוג

 חורה ונפדהי יתלבל קזח ליתפב ןליאה ףנע לא הלעה תא םדוק רושקיו ץמאי

 אב תע דע חטב ןליאה הלע לע ול ןיכה רשא ונכשמ ראשי הז ידי לעו ומוקממ

 הרעס חור ןכ השעי אל םא יכ הדנ ונממ חרי לבל ושפנ תא רמשי הזבו ,ותפילח

 אלו ץראב הלבתו תחשל דרת ושפנו ונפדהיו ןליאה ףנע ןמ הלעה תא ףורטי

 הז השעמב לבא .םיבר םילוגלג ידי לע םא יכ ,דיתעל םיתמה תייחתב םוקת

 ץיקיו תע אב דע ובכשמ לע םולשב חוניש חוטב אוה ףנעהל הלעה תא רשקש

 לע ףועל שדח ףוגב םישדח םייח וילא בושי זאו ,שמשה ול םחיו םלוע תנישמ

 תחת השענ רשא םירבדה לכ לע רוקחל םדאה בלב הניב זתנ םיהלא 'הו .ץראה

 יאדוב םירוציה ריחב םדאה יכ עדיו ןיביו ליכשיו םדאה דמלי ןעמל .שמשה

 ושפנו ,ופוג דספהב דספי אל רעלליפרעטאקה שפנ םא ,םיאורבה לפשמ ערגי אל

 ריחב םדאה ןכש לכמ ,תינש םייחה םלועב תויהל שדח ףוגב שדחמ בושת

 םייחב םדאה שפנ בושת בושו .ופוג דספהב ושפנ דספת אל יאדוב םירוציה
# 
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 אצמנ םדאה זא הוגה ןמ המשנו חורו שפנ דרפנ רשאכ תומה רחאו ,הישעה
4 

 אוהו םנאישנעמיר 2 ,בחרו ,ךרוא תווצק יתש םלוע רמול הצר ,ינחורה םלועב

 דעבמ תאצלו אובל לוכי אוהו ,םירעשה לכ וינפל ולעננ אל זאו .הריציה םלוע

 םלועמ המואמ םיעדוי םניא םיתמהש ,םפשמ איצונ תישילשהו ,םשנה רמחל

 ארי ןכ םג אוה וייחב םימש ארי היה רשא םדאהו ,יחה םדאה ןמ רתוי תמאה

 וייחב רפוכה םדאהו ,והתה םלועב אצמנ דוע אוה רשא תעב ותומ רחא םימש

 ל״זח ורמא רשאכ אוהו ,והתה םלועב אצמנ ורועב ותומ רחאל עשר ןב םג אוה

 ינשמ הארנ רשאכ הבושתב ןירזוח םניא םניהג לש וחתפ לע וליפא םיעשר

 ןכ ומכו םייחב עשר היה דחאו: קידצ היה דחאש הרענהב וסנכנש םילוגלגה

 שיש אוה רומאה לכמ חיכוהל יתיצרש המ רקיעהו ,והתה םלועב ,םתומ רחא ויה

 רפסמ לובסל ץראה לכות ךיא הלאשה בשייתמ הזבו- ,הזה םלועב שפנה לוגלג

 םרפסמ זא היהי אל תמאב יכ .םיתמה תייחתב דיתעל ומוקיש ברה םישנאה

 השעמ רוס יכ ,האירבה תישארמ םיהלא תמכח הרזג רשא רועישה יפכמ רתוי

 לוגלג ןפואב אוה הזה הישעה םלועב דספהו היוה םלוע רדסו ,הלחת הבשחמב

 הלילח רזוח ןכו .םימלועל אצמנ ,רבכ היהש .רמז ,היהיש אוה היהש המו ,שפנה

 ,העושי חימצמו היחמו תיממ 'תו .הזה הישעה םלוע ימי םות דע שפנה לוגלג

 הישעה םלוע ימי ומתי רשאכ הז רחא םגו ,הרצי תבשל הארב והתל אל יכ

 זא רמול הצר ,שפניז תבש זא ,השע רשא ותכאלמ לכמ םיהלא תובשיו הזה

 השדח ץראו םישרה םימשו ,תינש םלועה אורבל אוה ךורב שודקה רוזחי

 שדחמ חתפתהל האירבה רוזחתו ,םישדח םייחב ,המדאה ינפ שדחתתו ןוארבי

 יתלב םעפ רחא םעפ הלילח רוזחי ןכו .םדוק היה רשאמ ראופמו בוט רתוי ךא

 סחייל חבושמו האנ רתויה אוה תילכת ןיאהש ומוקמב יתחכוה רשאכ תילכת

 דעל ותוכלמו ואסבו .םיק (ה״יוה) ומשו םיק אוה רודו רודל יכ ,םלוע ארובל

 םימש 'ה רבדב בותככ וירבדב השענה .רישעה םלועה רמול הצר וירבדו ,תמייק

 .םימלוע ימלועלו רעל םידמחנו םינמאנ םימייקו םייח ,םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ

 םדאה תאירבש זמר תישארב לש ׳בהש םדיב הלבקש לארשי ימכח ורמאו

 זמר הזש ,רמול יל הארנו ,הזה םלועב תינש ארבנו .הזל םדוקה םלועב היה

 יל תש יכ תש ומש תא ארקתו ,ןב דלתו ותשא תא דוע םדא עריו ,בותכה

 םדוקה םלועב םדאה תודלותש אוהו ,ןיק וגרה יכ לבה תחת רחא ערז םיהלא

 הזה .רישעה םלועב םדאה תודלות לבא ,םלועה םייקתנ אלו תע אלב וטמוק הזל

 תא ארקתו ןב דלתו ותשא תא רוע םדא עריו ,בותכה רמאש אוה הזו ,ומייקתנ

 ,שונא ומש תא ארקיו ,ןב דלי אוה םג תשלו ,םלועה תתשוה ונממ יכ תש ומש

 םלוע אוה ,דיתעה םלועל םדאה תאירבל בותכה זמרו /ה םשב אורקל לחוה זא

 הלעמב םדאה היהי זאו ,הזה הישעה םלועה ברחיש רחא שדחתהל ריתעש ישילשה

 ,םדאמ רתוי הלעמב בושח שיאו שיא ןושלמ אוה שונא ,שונא םשב ארקהל יואר
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 והתה םלועו• שפנה לוגלג ב״מ רמאמ

 ימכחו ,ףוגה ןמ תלדבנ איה שפנהש קדצ טפשמ איצונ םדוק רומאה לכמ

 ףוגהו תיגזמ הבכרהב ףוגב הבכרוה אל שפנה האירבה הלחתמש ורמא לארשי

 הבכרוה זא םדאה אטחש רחא םא יכ ,שפנה לע טולשל ולכי אל ויללעמ ירוציו

 אל םדאה שפנ םדאה ףוג תומב תומה רחא לבא ,תיגזמ הבכרה ףוגה םע שפנה

 רשאכ .תיטרפה ולש המשנו חורה םע תרשוקמו ףוגה ןמ הלדבנ שפנהו ,תומת

 ויכרצ לכ םדאה ןקית אל םא ,םדאה לש המשנו חור שפנ הלא שלשו ,םייחב אוה

 תמכח הרזג רשא יפכ והשעמ ןקתל שדחמ רחא ףוגב לגלוגי דחא לוגלגב ותויהב

 ,שא םינפואה לכב לגלגתת םדאה שפנ זא ,םנהיגל םדאה טפשמ םאו .םיהלא

 בותככ .יחו םמוצ םמוד .רמח ,םייחה תוגרדמ העבראה לכבו ,רפע ,םימ ,חור

 תבש) ל״זח ורמאו עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו (ה״כ ׳א לאומש)

 אסכ תחת תוזונג םיקידצ לש ןהיתמשנ רמוא רזעלא יבר אינת (ב״ע ב״נק ףד

 םיעשר לשו ,ךיהלא 'ה תא םייחה רורצב הרורצ ינדא שפנ התיהו רמאנש דובכה

 ףוסמ תוטטושמו תופרוטמ םיעשר לש ל״ז ק״דרה שריפו תוכלוהו תוממוז

 .והתה םלוע יתעד יפל אוהו ,החונמ ןהל ןיאו ופוס דעו םלועה

 םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ .רתיהו (ב״ע ב״י ףד הגיגח) ל״זח ורמאו

 ,שרחתהל ריתעה םלועל רמול הצר ,תוארבהל ןדיתעש תומשנו תוחור ךיהלא ׳ה תא

 השעי אוה ךורב שורקה ,םישוע םה המ םיקידצ םלועה ברחי רשאכ ל״זח ורמאו

 םידיתעש םיקידצה תומשנו תוחור םהו םימשב םיפפועו ,םירשנכ םיפנכ םהל

 תוממוז םיעשרה לש המשנו חורו שפנ לבא ,דיתעה םלועל תינש תוארבהל

 תע אלו וטמוק רשא (ב״כ בויא) (א״ע ד״י ףד הגיגח) לי״זח ורמאו ,תוכלוהו

 וטמקש תורוד ד״עקתת ולא דיסחה ןועמש יבר רמא אינת ,םדוסי קצוי רהנ

 ,רודו רוד לכב ןלתשו ךורב שודקה דמע ,וארבנ אלו םלועה ארבנש םדק תוארבהל

 שודקה דמע ,תרחא אסריג ול היה ל״ז י״שרלו ,ונידיב אצמנש אסריגה איה וז

 והתה םלועב םיראשנ׳ םיעשרה תושפנש םושמ תמא םהינשו ,םנהיגב ןדרטו אוה ךורב

 לכב תולגלגתמ ןהה תושפנהש םדוק יתרמא רשאכ םנהיגב ןדרטו ורמאש אוהו

 הזה םלועב תינש ןוארביש דע םייחה תוגרדמ עבראה לכבו םינפוא העבראה

 .הזה םלועב רמול הצר ,רודו דוד לכב ןלתשו ורמאש אוה הזו םהישעמ ןקתל

 לש המשנו חור שפנ ,והתה םלועב ראשנה םדאהש ,טפשמ איצונ תינש

 רשאכ הגרדמה ותואב םידמוע וראשנ ךא הנוילע הגרדמל׳ ולע אל םדאה ותוא

 חור שפנ תומה םרטש הז אוה קוליחהו ,תמה ףוגה ןמ ודרפנ םרט םינפל ויה

 הצר .רמחה םלועב אצמנ היה זאו יימשג ףוגב תושובל ויה םדאה לש המשנו

 םלוע אוהו סנ^ישנעמיד 3 ,המוקו ,בהר ,ךרוא .תווצק השלשה םלועב רמול
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 ךא ,אקידעמא ץראל אבו םתוא בזע רשא םויה ןמל ,ותוא הרק רשא תא םהל

 אוה אוהש םינמיס םהל ןתנ חא םא ותוא ריכהל וצר אל ותיב ינבו השאה

 הרפס השאהו ׳ותוא ועדי אלו םהל ירכנ ופונ ראותש םושמ ,םהיבאו הלעב

 .ונושל תא וניבה אלו עגושמל !דיה וילחמ דמעש רחא הלעבש םיתעה יבתוכל

 שיאה לבא ,דוע ונממ ועמש אלו ךלהו םלענ ךכ רחאו .בתכמ לבק תחא םעפו

 .ותוא העדי אל םלועמו רחא שיא אוה הזה

 היהו םתיבב אוהה שיאה ראשיש הינבו השאיה המיכסה ךכ רהא תאז לכבו

 רשא תיב ינבו השאה םגו .םהמ דחאכ הדשבו תיבב ותכאלמ השעו תיבה לעבל

 הדשבו תיבב ותכאלמ השע אוה םגו ,םתיבב שיאה ראשיש ומיכסה אקירעמאב

 תומוקמה לא ואוביו וכליו עדמה ימכחל רבדה עדונ רשאכו .םוקמה ישנאמ דחאכ

 תעד ןעמל השעמה ישנאמ רבדה תא שורדל אקירעמא ץראבו ריביס ץראב םהה

 ולח םהה םישנאהש ואצמ תוריקחהו תושירדה לכ רחאו .הזה אלפנה !ינעה

 הצר ,הזלו הזל דחא עגרכ םהינשל אב םיזירקהו .תחא תעב עינאמוינ תאלוחב

 אבש עגרה ותואב םתעדלו ,אקירעמאב רשא שיאהלו ריביסב רשא שיאהל רמול

 םפוגמ ואצי םיזירקה תעבש רמול הצר .הזב הז םהיתושפנ ופלחתנ סיזירקה

 םהיתושפנ ופלחתנ ופוגל רוזחת שפנ לכש תחתו ,םפוגל ורזח עגר ותואבו תושפנה

 שפנו ,אקירעמאב רשא שיאה חוג לא ריביס ץראב רשא שיאה שפנ סונכתו

 אקירעמאב רשא שיאה ןכל ריביסב רשא שיאה חוגב הסנכנ אקירעמאב רשא שיאה

 םהלש םישנהו ׳תילגנא ןושלב רבד ריביס ץראב שיאהו איטסור ןושלב רבד

 .תאלוחה ןמ םתעד חרטנש םיעגושמל םתוא ובשח םתיב ינבו

 םלועב לעופה עבטה תודוסמ דחא אוה הזה הרקמהש ורמא עדמה ימכח

 םיהלא תמכח איה יכ ,עדמה ימכחל עדונ אל דוע ןיידע רשאו הזה םלועב םייחה

 הלאשה אבש תילגנא םיתע יבתב יתארק ךכ רתאו .יח לכ ןיעמ המלענ ןיידעו

 רבד לע ונתנו ואשנ המהו (רעהעטשראפ עכריק) הנומאהו תדה ירש ינפל

 ואיצוה אירטו אלקש רחאו ,היהש השעמב הלעבו תשאה ןיב ןיאושנה תורשקתה

 לע אלו םהיתושפנ לע לח השאל שיא ןיב ןיאושנה רשק רקיע רשא םטפשמ

 ,םלועל הנתשת אל שפנהו דימת הנתשמ חוגהש םושמ הזל םעט ונתנו ,חוגה

 ןכ לע ,םלועל ןיאושנה רשק תקזחב ןידמוע תושפנהו ,שפנל לטבתמ חוגה ןכל

 ,שפנה לא םא יכ חוגה לע ןיחיגשמ ןיא ,םהיפוג תא םישנאה תושפנ ופלח רשאכ

 .רחא חוגב שפנה ןיאושנ וריתהו ,תרחא שפנב חוגה ןיאושנ ורסא ןכל

 לכב ידי תביתכ ןיב ילצא חנומו בותכ היה ,היהש השעמה יבל ןובאדלו

 תילגנא תפשמ ידי לע םגרותמ ,ןמזהו תומוקמה םשו םישנאה םש :ויטרפ

 היהש השעמה ריבסהל ילע השק היה זכ לע יכ ,ינממ י״כה דבאנו .רבע תפשל

 .תאז ידעלב רופסת ןכות תא ןיבי ארוקה יכ הווקא לבא ,תומשה תא רוכזל ילב

 .וניינעל רוזחנו ,ומצע רופסה ןינעב יתנווכ ןיביו
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 רשא וא רמאו ,םמשב םאוכא ארקיו תונבו םינבו השא םש וא שישו ,וייח
 ואוב זאמ וא המה םידז םאובו םתוא עדי אא תיבב הפ ומע רשא הינבו השאה
 ץראב םעדי אא רשא םישנא זיב רוגא הנה אב אוה ךיא עדי אא אוהו .הנה
 רשא הינבו השאה ךא .ותדאומ ץר!א אאו ותיב אא בושאו עוסנא ונוצרו ,הירכנ
 תאז אבב םנושא תא ןיבי אא םא ךאו .ןכ תושעא יא ונתי אא תיבב הפ יתא
 המודמכו םתוא בוזעי אאש ותוא ורמשיו עגושמא ותוא ובשחיש ןיבמ אוה
 ורוגמ ץרא אא ותיב ינבו ותשא אא בושא אובי היה םאו ,ותוא ובהאיש וא
 השעי המ אבא ,ןכ השוע היה םייחב הירכנ ץראב הפ אצמנ אוהש םעידותאו
 ןיביש שיא הפ אצמ אא םויה דעו (ינטאמארגזעב) בותכא אובי וניא ומצעב אוהש
 צ׳א םתיב ינבו ותשא אא תרגא ורובעב בותכי אוהש ונממ שקבו ,ונושא תא
 ץרא אא בתכמ חאשיו השע ןכו ,רומאה אכמ םתוא עידוהאו ותדאומ ץרא
 אא ריביס ץדאמ בתכמ׳ אוביו םויה יהיו .וא רמא רשא סערדאה אע ריביס
 ,ודי תביתכו ומשב םתחנ האעבמ בותכ היה בתכמהו ,אקירעמא ץראב השיאה

 םישנא ןיב ,הירכנ ץראב ריביס ץראב אצמנ אוה יכ ,והרק רשא תא הא רפסיו
 אאו רוכזי אא םשא אב אוה ךיאו ,םאועמ םתוא עדי אאו םנו,שא עדי אא רשא
 ינבמ דחאא ותוא ובשחיו והוברקי התיב ינב אבו תיבה תאעב השאהו ,עדוי
 םג והובשחיו בוט אכמ והאיכאיו: האוחא והובשחיש וא המודמכ ךא םתיב
 תושעא יתאבא תיבה תא בוזעא וא ונתי אאו ותוא ורמשי ןכ אע יכ עגו שמא ןכ
 היאא אובא אבוי ןעמא ךרדה תואצוה אע וא חואשא ותשאמ אאשיו תער וא
 ערי אא רשא םישנא ןיב רוגא וייחב הצק יכ ותדאומ ץרא אאו ותיב אא בושאו
 יבתוכ ישנא אא בתכמ,ה תא הארתו ,ריעה אא השאה ךאתו ,הירכנ ץראב םגושא
 ססערדאתו ,התשע ןכו ךרדה תואצוה אע בתוכה אא חואשא הא וצעויו םיתעה
 תאעב שיאה םשב םדוק בתכמה וחאשש םערדאח אוה תועמה וא חואשא בתכש

 .אוהה בתכמה אע הבושת םשמ ואבק אאו ריביס ץרא אא אקירעמאב השאה

 אא ריביס ץראמ אוהה שיאה אוביו םישדח השש ןמז ךשמ דהא םויה יהיו
 ותיב ינבו ותשא תא אריו ורוגמ םוקמב ותיב אא אב רשאכו ,אקירעמא ץרא
 ינבמ דחא אכא ארקיו םמו אשא םהא אאשיו םתא קשיו ךביו םראוצ אע אופיו
 ותוא ואבק אא ותיב ינבו ותשא דשא בא ןובאדאו אאפא וא היהו .םמשב תיבה
 וחמש אאש המודמכו .םתא אוה ירכנ שיאכ יכ ,ובאב רמא רשאכ הבהאב
 יהיו תיבה אא השאה אעב אוביו הכו הכ ןיב .וא רחיו וינפ ואפיו ותאיבב
 שיאב ופוג ןינבו וינפ ראות תא ריכה םהמ׳ דחא אכ הז אא הז וטיבה רשאכ
 הז ןיא ,םינפ ראותבו ןנויבצבו ןתמוקב םהה םישנאה ויה םינוש יכ ,ינשה

 י.

 השאה אעב שיאה תא וחקיו ,םיתעה יבתוכא "רבדה ערונ רשאכו ,הזא המוד
 אא אב רשאכש ,ורפס רשא אוה הזו ,ריביס ץרא אא ומע ועסייו אקירעמאב
 רפסיו ,בא בוטו חמש היהו םהא קשיו ,ותיב ינבו ותשא תא ריכה ותיב
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 שונאל בשיו ,םלועה לא םאובב החמשב םנטב ירפ רחשל םדאה ינב ךרד

 םימעפ לא לעפי הלא לכ ןה .הארת רואב ותיחו תחשב רבעמ ישפנ הדפ ,ותקדצ

 .םייחה רואב רואל תחש ינמ ושפנ בישהל ,רבג םע שלשו
% 

 דחא ףוגב תושפנ הברה /מ רמאמ

 שלש וא םיתש הנאצמת דחא םדא הונבש רשפאש ורמאי עדמה ימכחו

 תושפנהש םירכנו תרחא שפנ םעפו ,וז שפנ םדאה הונב לועפת םעפו תושפנ

 הגהנהה ךרדב םינוש םיניינעב םדאה ףוגב ןהיתולועפו ןהיתודמ יפ לע ןה תונוש

 שלש היה תחא השא ףוגבש היהש השעמו ,םוקמל םדא ןיבו ,םדאל םדא ןיב

 התיה הירוענ ימימ הליהתב ,וניניב תישילשהו הער תינשהו הבוט תחאה תושפנ

 תויחל השפנ הקשח דחא םויש אוהו ,תרחא השאל הכפהנ םואתפו ,םישנה לככ

 החמשו הלהצ דוקירו קוחש יתבל הכלהו הלילה לכו םויה לכ םיבוהא םיער ןיב

 לכ הבשי איהו הדוהש הרמב הלפנ ינשה םויבו ,ושעי אל רשא םישעמ התשעו

 השיגרה המצעב איהו .םדקמכ זזתי ה ישילשה םויבו .םיהלא לא הללפתהו םויה

 ,הז רבד לע התוא ולאש רשאכו חרכהב םא יכ הנוצרב אל הז לכ השעת איהש

 איהו ,השעי אל רשא םירבדה תושעל הקושת הבלב אובי םואתפש הרמא

 םויבו .ןכ תושעל תחרכומו אוהה ןוצרה תא חצנל הלוכי אל איהו תאז תעדוי

 תשגרמו תעדוי איהו ,וב הקבדלו םיהלא לא ללפתהל הקושת הילע אובת רחא

 תונושה תוקושתה חצנל הדיב ןיאו חרכהב םא יכ הנוצרב אל השעת הז םגש

 אובתו ,ופוג תא ושפנ ףולחת יח םדאה דועבש ורמא דוע עדמה ימכחו ,ןהה

 תא םישיגרמ םהו ושפנ תחת אובת רחאה םדאה לש ושפנו רחא יח םדא ףוגב

 .םתוביבס םישנאה יניעב עגושמל ויהיו ףוליחה

 תו׳פלחתמ תושפנ .א״מ רמאמ

 ץראב (עינאמוינ) האירה תקלד תאלוחב הלחנש דחא שיאב היהש השעמו

 ותיב ינב ובשחיו ונממ חור ספא םיזירקה תע וילע אב רשאכ יהיו ,אקירעמא

 רשאכו ,יחיו וילא בושל חורה ליחתה ךכ רחא ןא .ותוא ודפסיו תמ אוה יכ

 יכ ,ותוא וניבה אלו ,ולצא ודמע דשא ותיב ינב םע רבדל ליחתה ויניע תא חתפ

 רשאכו ,םהילא רבדמ אוה המ ועדי אלו םהל הרז התיה רשא ןושלב רבדמ היה

 דמע רשאכו ,ורבדי םהש המ עדי אלו ןיבה אל אוה םג ותיב ינב וילא ורבד

 אלו םהל הרז תפשב םהמע רבדמ היה דוע ותיב ינב םע התשו לכאו וילחמ

 ותואל הבורקה ריעב רבדה עדונש דע היה ןכו םתוא ןיבה אלי אוהו ותוא וניבה

 אוהה שיאהו ׳רבדה תא רקבלו שורדל םיתעה יבתוכמ דהא שיא אוביו םוקמה

 רבד דשאכ יהיו .איססור תפשב רבדמ אוה יכ אצמיו תונוש תונושלב עדוי היה

 שיא אוה יכ ,ול רפס רשא הזו .וינפ ולהציו דואמ חמשיו ונושלב וילא

 ימי לכ המדא דבוע םש היהו רפכב ריביס ץראב וימי לכ רג אוהו איססור
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 .םלח רשא םולחה רוכזי ותנשמ ץיקי רשאכ םדאהו ,וילע טיבמו חונה לצא

 ותיב ינבו תיבה ,רחסמהו םישנאה ,היתוצוחו ריעה הביבסהו םוקמהש עדויו

 .םלועמ םתוא עדי אלו האר אל אוהו .ול אוה רז לכה

 םוקמה ,םדוקמ תונורכזה אוה הליל ןויזחב הארש הז לכש אוה תמאהו

 ,ומצעב אוהו ,ותיב ינבו תיבה ,רחסמהו םישנא ,היתוצוחו ריעה ,הביבסהו

 רז לכה ול הארנ זא ותנשמ ץיקה רשאכו ,םדוקה לוגלגב עדיו הארש אוה

 (ד״י בויא) רמא הז לעו ,היה רבכש ןויזח ,יתמא ןויזח אוה תמאב לבא ,ויניעב

 ,דומעי אלו לצכ חרביו ,למיו ץיצי ץיצכ ,זגר עבשו םימי רצק השא דולי םדא

 ושדש ץראב ןיקזי םא ,לדחת אל ותקניו רילהי דועו תרכי םא הוקת ץעל שי יכ

 עוגיו שלחיו תומי רבגו עטנ ומכ ריצק השעו חרפי םימ חירמ .ועזג תומי רפעבו

 ?םתנשמ ורעי אלו וציקי אל םימש יתלב דע םוקי אלו בכש שיאו ?ןיאו םדא

 ףילחי חמוצה ןה ,חמוצה ןמ הגרדמב תוחפ היהי יחהש רשפא אוה ךיאה הימתב

 דע ינריתסת יננפצת לואשב ןתי ימ ,יהה םדאה ןכש לכמו ,עטנ ומכ חירפיו

 םוקיש דע םדאה שפנ חונתש רמול הצר ,ינרכזתו קח יל תישת ,ךפא בוש

 םא .ןכ אל אוה תמאב לבא ,ןכ היהיש יאולה ,םיתמה תייחתב אבה םלועל

 ארקת ,אוה ןכ אל ? יתפילח אוב דע לחיא יאבצ ימי לכ ,היחיה רבג תומי

 ,יתאטח לע רמשת אל רופסת ידעצ התע יכ ,ךסכת ךדי השעמו ,ךנעא יכנאו

 ביטמהו בוטה אוה ךורב שודקהש רמול הצר ,ינוע לע לפטתו יעשפ רורצב םתח

 םוקל םיאורבה תא דוקפיש דע לואשב יננמצי אלו ,ויתודמ לע ריבעמ אוה

 והשעמ ןקתל םדאהל תוירשפאה ןתי םא יכ ,אובל דיתעל םיתמה תייחתב

 וכרד ביטהל ןעמל ,שלשו םימעפ הזה םלועב םדאה שפנ לגלגתי ןכל הזה םלועב

 םלועב והחלשתו וינפ הנשמ ,ךלהיו חצנל והפקתת .תחש ינמ ושפנ בישהל

 וריכי אלש םושמ אוהו .ומל ןיבי אלו ורעציו עדי אלו וינב ודבכי ,םילוגלגה

 יעדיו קיחרה ילעמ יחא (ט״י םש) רמא ןכ ומכו ,םתוא ריכי אל אוהו ותוא

 ,ינבשהת דזל יתהמאו יתיב ירג ,ינוחכש יעדימו יבורק ולדח .ינממ ורז ךא

 הרז יחור .ול ןנחתא יפ ומב הנעי אלו יתארק ידבעל .םהיניעב יתייה ירכנ

 .ינטב ינבל יתונחו יתשאל

 .וינב ינב וא ויבורק ןיב שדח ךוגב תינש לגלוגמה םדאה לע רמאנ הז לכ

 רשאכ וינבו ותשאל אוה רזומו ותוא וריכי אל םהו םתוא ריכי אל אוהש

 לע המדרת לפנב הליל ןויזח םולחב (ג״ל םש) רמא הז לעו .שדח ךוגב לגלוגי

 םדא ריסהל ,םתחי םרסמבו םישנא ןזא הלגי זא ,בכשמ ילע תומונתב ,םישנא
/ 

 ברקתו ,חלשב רבעמ ותיחו תחש ינמ ושפנ ךשחי ,הסכי רבגמ הוגו השעמ

 דיגהל ךלא ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי םא',םיתממל ותיחו ושפנ תחשל

 רענמ ורשב שפטר ,רפכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ רמאיו וננחיו ,ורשי• םדאל

 אוה ןכ יכ ,העורתב וינפ אריו והצריו הולא לא רתעי .וימולע ימיל בושי
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 ל״ז יבא יבא הדוהי יבר אלו ל״ז ימא יבא חסוי יבר אוהש יתעדי ןיאמ דועו

 תוארל יתיצר רשאכ תרחמלו ,הז אלו הז אל יתעדי אלו יתיאר אל םלועמ. יכנאו

 רוכזל יתלוכי אל ףא ,בלמ תמכ חכשנו ידיב הלע אל ינוימדב ינקז ינפ ראות

 יפל הזה הרקמה ןינע .םנויבצו םהיאדמ תעדלו ,שובל היה רשא םישובלמה תא

 תוממ ישפנ ליצהל ילא אב ל״ז ףסוי יבר ינקזש ינא ןימאמו ,ןויזח אוה יתעד

 תומולח שי .םינוש תונויזח ינימ הברה שיו תומולח ינימ הברה שי .חילצהו

 ינמחנת יתרמא יכ ('ז בויא) רמא םהילעו ,ףונה יקרוע תשלח תודלות תונויזחו

 קנחמ רחבתו ,ינתעבת תונויזחמו תומולחב ינתתחו יבכשמ יחישב אשי ,ישרע

 רמא םהילעו ,שפנה תשלח תודלות תונויזחו תומולח שיו .יתומצעמ תומ ישפנ

 ינארק דחפ .םישנא לע המדרת לופנב הליל תוניזחמ םיפיעשב (׳ד בויא)

 אלו דומעי ,ירשב תרעש רמסת ףלחי ינפ לע חורו ,דיחפה יתומצע ברו הדערו

 הרהזא תונויזחו תומולח שי .עמשא לוקו הממד יניע דגנל הנומת .והארמ ריכא

 תוידיתע תואיבנ תונויזחו תומולח שיו .םעלבו ,ןבלו ,ךלמיבא םולחכ םימשה ןמ

 םיפואה רשו םיקישמה רש ,ףסויו בקעי םולחכ םירתבה ןיב םהרבא תמדרתכ

 .לאינדו המלשו דוד ,הערפו

 םייתמא תונויזח .ט״ל רמאמ

 לוגלגב דיתעל ותוא ורקיש המ םדאהל םיארמש תונויזחו תומולח שי

 ושפנ בישהל וכרד ביטיי ןעמל ,םדוקה לוגלגב ול חרקו היהש המ וא ,ינשה

 םימעפלש ןינעה תעדלו רוקחל יבל לא יתתנ הז םגו ,םייחה רואב רואל תחש ינמ

 המרי םואתפו ,םלועמ וילגר םש ךרד אלש תומוקמב םיקחרמב םדאה עסישכ

 .םינפל םעפ םש היהש ול המדיו אוהה םוקמה תא ריכמו עדיו האר אוהש ול

 ינאש יל המדנ היהו ,לארשי ץראו םירצמ ץרא רותל יעסנב ארבוע הוה ידידבו

 השא וא שיא םרא שגפי םימעפל ןכ ומכו ,םינפל םש יתייהשו תומוקמה ריכמ

 תא וא שיאה תא ריכמו עדיו הואר אוהש ול המדיו .הירכנ ץראב ריע בוחרב

 םדאהש יתעד ןכל ,םתוא האר רשא םוקמהו ןמזה רוכזל לוכי אל ךא ,השאה

 שיאה תא עדיו הארו .םדוקה לוגלגב םינפל אוהה םוקמב םש הייה תמאב אוהה

 םתנומת ריכה ןכל .םדוקה לוגלגב ,רחא םוקמבו רחא ןמזב םינפל איהה השאה וא

 ןויזחב םימעפל םג ,םינפל םתוא האר רשא םוקמהו ןמזה רוכזל לוכי אל לבא

 ריעה תובוחרב ךלוהו תחא ריעב דחא םוקמב אצמנ אוהש םראהל המדי ,ה־ליל

 ותיב לא אובי ברעבו .םויה לכ ןיבזו ןיבז םינוש םישנא םע רחסמב קסועו

 המדיו .םויה למעמ הטמה לע חונל ןוכשי הלילבו ,ותיב ינב םע רבדמו דועסל

 האור אוהש ומכ ןכ םג ול המדיו הלא לכ השוע ומצעב אוהש אוהה םראהל

 הרקיש ןיעכ ,השענה לכ לעו ומצע לע טיבמ אוהו הלא לכ השוע ומצע תא

 דמוע אוהו ןשייו הטמה לע בכוש ופוג תא הליל ןויזחב האור םדאש םימעפל
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 היה זגראהו ,הלעמל רשא הבטצאה רע שקבל הדיב ול הארתו חתפ רשאכו

 ודיב םש ששמיו 'ילע דומעיו לספס הקיו ויניעב םש תוארל לוכי אלו הובג

 התוא האר אל המע רבדל הצרו לספסה ןמ דרי רשאבו .בהזה וסמלוק תא אצמיו

 הזש ורמא הלעמל םירכזנה ןיראססעפארפה הזה ןויסנה רבד לע םגו .דוע

 חכ ידי לע ול עדונ ותחפש ידי לע סומלוקה אבחנ םשש םוקמה ול עדונש

 היה הז המע רבדו ותשא תא האיש הז ךא ,ותחפש ןיבו וניב יטפאעלעטה

 ראטקאד םע אוה תמאה יתעדלו ,הז לכ ול הרמא איהש זא ול המדנו םולחכ

 םמוידעמ תויהל םילגוסמ ותשאו אוה רמול הצר םהינש קפס יתלבו לעוונאק

 היהי רשא דמעמב םא יכ םולחב אל ץיקהב אל המע רבדו התוא האר אוהו

 ,ןויזח םשב ארקי הזה דמעמה יתעדלו .םיתמהו םייחה לא ורבדב םוידעמה

 עמשש תוישעמ ןאיסנוא דנע ןארעהנוא ורפסב ןאיראמאלפ לימע בתכש המ האר

 יתעדלו תמיא היה םהל ורמא רשא לכו םהמע ורבד םיתמש םינמאנ םישנאמ

 :רמאנש המו ,םייתמא םה םדאה האריש תונויזחה לכו ,הליל ןויזח אוה

 םדאה תוניער זאש הלילה תליחתב םיארנש תומולחה אוה ,ורבדי אוש תומולחה

 .םייתמא םלכ םה תונויזחה לבא .םויה תונוימדמ םיאלמ

 הליל ןויזח .ח״ל רמאמ

 הזו .עיפלעדאליהפ ריעב ינב םולשב שורדל יתאב םעפ ,אדבוע הוה ידידבו

 יהיו ,יפעפע לע המונת לופת רשא דע יבכש םרט רפסב ארקל דימת יכרד

 תורקל יתבשיו יררח לא יתכלה יכנא םג ,חונל ורדח לא שיא םלוכ וכלה רשאכ

 יתלגרוה רשאכ רואה תא יפב יתחפנ ישפנ הפיע רשאכו זעגה רוא ינפל רפסב

 רמאיו ינקז ילא אוביו .ןשיאו הטמה לע יתבכשו יתיבב רנה רוא תא תובכל

 ילע הלפנ המדרת יכ ועמשל יתיצר אלו ךבכשמ תא בוזעו הרהמ םוק השמ ילא

 בוזע ,דומעת לא ,חשמ םוק תינש רמאיו ודיב יתוא ךוחדיו ,ןשיל דואמ יתצפחו

 היחת הרמ טעמ רוע המהמתת םאו רתוי ךל. יאנפ ןיא יכ ךבכשמ תא הרהמ

 יתוא ררועמ ולוק תא יתעמש דועו ,יבכשמ לע יתבשיו ץקיאו .ךתירחא

 אוהו ׳אבא ,אבא .םר לוקב ילא ארוק ינב לוק יתעמש ךכ רחאו .ישפנ לע טלמהל

 וחתפיו ותוא ורגסיו חותפ זעגה רונצ תא ואצמיו הרדחה ילא ואב ותיב לכו

 ינקז איהה תעה לכו ,רוא וקילדה ךכ רחאו זעגה ןמ רדחה תא תוקנל ןולחה תא

 ,הנניאו ינפלמ הרבע ותנומתו דוע ויתיאר אל רואה ריאה רשאכ ךא ילצא דמע

 ואר רשאכו .ימולשב םישרודו יתוא םיבבוס ותיב ינב לכו ינב תא יתיאר זאו

 תא תובכל יתלבל יתוא וריהזהו ,םהל וכלה ,םמע רבדמו האירבה וקב יכנאש

 ינפ ראות ריאה זא ,דואה תא יתיבכו וכלה רשאכ ךכ רחאו .יפב תינש זעגד

 .יתא רבד אל ךא ,תינש ינפל ינקז

 ,ינקז אוהש יל רמא אל אוהו ,ינקז אוהש יתעדי ןיאמ אלפל יל היה הזו
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 םייחב סמוידעמ תויהל םילגוסמ ויה רשא םישנאהש דמול הצר םמוידעמ םיאצמנ

 םוידעמ ףוגב תמ םוירעמ םנכי רשאבו תומה רחא םמוידעמ תויהל םילגוסמ םה ןכ

 םינומדקה םימיב דועו םייחה םע םיתמהו .םיתמה םע םייחה ורבדנ םדי לע זא יה

 שורדל לארשי ינבל הרסא השודקה הרותהו םיתמה לא ושרד םדא ינב הארנכ

 בוא תלעב לא לואש אב בותכ (ה״כ 'א לאומשב) םינועדיו תובוא לאו םיתמה לא

 םיהלא רמאתו לאומש תא השאה ארתו ,לאומש תא יל ילעהו יל אנ ימסק רמאיו

 ותוא הלעמה בואב ורמאנ םירבד 'ג ל״ז י״שר שריפו וראת המ הל רמאיו ,יתיאר

 ,ועמוש אלו והאור אל רחאו והאור וניאו ועמוש ול לאשנהו ולוק עמוש וניאו האור

 םיאורו והער לא שיא ורבדנ זא םמוידעמ תויהל םילגוסמ םהינש םא יתעדלו

 עיפלעדאליהפ ריעמ לעוונאק לעסטור ראטקאד רבכ אל הז ׳והער תא םיעמושו

 םינש הז התמ רשא ותשא םע רבדמו האור אוה םידחא תועובש הזש םיברב דיעה

 םהינשו ותשא תא האור אוה ותנשמ וציקהב רקובבש רפיסש אוה הוו תודחא

 .ל ראטקאד ףא .םויה דע התומ םוימ הרק רשא םינוש םירבד רבד לע םירבדמ

 -ינוא עינעווליסנעפ סראסעפפארפ םהינש יריעל .ה ףעסאזדראטקאדו ראמטיו

 ותשא תא האור לעוונאק ראטקאדש הזש ורמא עיפלעדאליהפ ריעב יטיסרעוו

 רוקחל ובלב רמג םתעד לעוונאק ראטקאד עמש רשאכו םולחב היה המע רבדמו

 ותנשמ ץיקה רשאכ רקבב יהיו •תמאה ימ תא תעדל תונויסנ תושעלו הז רבד לע

 תעדלו תוסנל הצור אוה יכ הל רמאיו ,וילגרל הטמה לע תבשוי ותשא תא אריו

 רבדה בוט יכ רמאתו קחשתו ,םולחב וא ץיקהב המע רבדמו התוא האור אוה םא

 ירעטילימ יע) רוטפ רטשה אצמנ היא תעדל לכות איה םא רמאיו הל לאשיו ,היניעב

 ןאיסנעפה רבד לע ול ףרצנ היה רטשהו ,םינש המכ הז ונממ דבאנש (זראשטסיד

 ןפודה ןיב לפנו המש ןתנ ומצעב אוה רשא םוקמה ןמ טמשנ רטשה יכ ול רמאתו

 אצמיו םירפסה תיב לא ףליו םקיו .םירפסה ןוראב ישילשה הציתמב םירפסהו

 תא דוע אצמ אל רטשה םע ורדח לא ובושבו ול חרמאש םוקמב רטשה תא םש

 ראמטיוו ןיראססעפפארפה םיברב הז ירבד לע לעוונאק ראטקאד שדר רשאכו .ותשא

 ותשא םע רבדמו האור אוהש היאר וניא דוע הזמש ורמא ליעל םירכזנה יריעל םג

 רכזנו חכשש עבטה ףרדב אוה רטשה םוקמ ול עדונש .רזו .םולחב םא יכ ץיקהב

 המדנו ןאשייניסילאה וא ,םולחב היה המע רבדו ותשא תא הארש הז לבא ,ףכ רחא

 ןימטהל ותחפשל רמאש אוהו ,ינש ןויסנ לעוונאק ראטקאד השע זא ,הז לכ ול

 תרחמל יהיו ,התשע ןכו ,ותוא אוצמל השק היהי רשא םוקמב בהזה וסמלוק תא

 ,םוי םויכ וילגרל הטמה לע תבשוי ותשא תא הארו ותנשמ ץיקה רשאכ רקובב

 המע רבדמו התוא האור אוה םא תעדל ןויסנ דוע תושעל הצור אוה יכ הל רמאיו

 תערל לכות איה םא התוא לאשיו ,רבדה בוט רמאתו קחשתו םולחב וא ץיקהב

 ותוא אצמת םשו םוקמה ףאראו יתא ףלו םוק ול רמאתו ,בהזה וסמלוק אצמנ היא

 זגראה תלד תא חותפל ול רמאתו תיבב דהא ררח לא הירחא אוהו ףלתו םקתו
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 ,תמיו הנשה םת םרט דועו הלחיו ,ובל לא רבדה תא הקיו הז רבד לע רעטצמו

 .תונבו םינב הדליו בושיה ינבמ דהאל שיאל תאשנ ףכ רחא הרענהו

 םייחה ךרד ץע רמשל .ו״ל רמאמ

 ןמזל יכ ,םלועל םדמעמב ןכ וראשי אל והתה םלועב םילוגלגה יתעדלו

 ןוארבי ףכ רחאו ,והתה םלועב ראשהל םימשה ןמ ןהילע הרזגנ רשא יפכ עודי

 ףוגב הזה םלועב םייחה רדסב תולגלגתמה תושפנה לכ ףרדכ םא ןטבב תינש

 קספנ זא ,והתה םלועב ותויה רחא שדח ףוגב תינש ארבנה םדאה ףא ,רחא שדח

 םעפ ארבנ ולאכ אוהו ,םדוקמ הז רחא .רז לגלגתמ היהש שפנה ילוגלג תלשלש

 םלועל םדוק היהש םילוגלגה רמול הצר ,תונושארה דוע ורכז אלו שדחמ ןושאר

 ליפהל וסניו שפנה לוגלג רבד לע ורקח ןעטסילאוטיריפסה עדמה ימכח .והתה

 התיה רשא תחא הבקנ םהל ורחביו (םנערט ןיא ןיעמער וט) םדאה לע המדרת

 דיגהל התוא ולאשיו המדרתב הלפנ רשאכ יהיו ,תונויסנה המע תושעהל תלגוסמ

 הז הבקנ ףוגב הארבנש םדוקש הרמאו הארבנש םדוק המצעמ תעדוי איהש המ

 לכ םע םי בלב הניפסה עבטנ תחא םעפו ,הניפס לע דבוע היהו רכז התיה איה

 םדוק המצעמ תעדוי איהש המ התוא לואשל ופיסוהו ,זא עבטנ אוה םגו םישנאה

 ,המחלמב גרהנו ףיירקניירפ ליח ישנאמ .רתיה איה הזל םדוקש רמאתו ,הזל

 איהש הבישהו הזל םדוק דוע המצעמ תעדוי איהש המ התוא ולאש רשאכ יהיו

 ,רתוי תעדוי הניאו האור הניא איהש רמול הצר (קראד יהד ןיא םע יא) ףשחב

 םלועב התיה איה הזל םדוקש םושמ רתוי דוע העדי אלש םעטה רמול יל הארנו

 תלגלגתמ התיהש םילוגלגה תלשלש קספנו שדח ףוגב תינש הארבנ ףכ רחאו והתה

 תונושארה הנה יכ ביתכו דוע ורכזי אל תונושארהו ,והתה םלועב התיה םרט םדוקמ

 רחא ושדחתהש םילוגלגה אוהו תושדחה םא יכ רמול הצר דיגמ ינא תושדחו ואב

 ןכל .תונושארה רוע ורכזי אלו ואב הנה תונושארה לבא דיגמ ינא והתה םלוע

 .הזל םדוק היהש המ תעדוי הניאו ףשחב איהש הרמא
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 ילודגו הזה ןמזב עדמה ימכח ןיב םלועב םסרפתנש םוירעמהו טיריפסה

 תמא רבד אוהש ודיעי םירחאו ןאסזדאה ראטקאדו זראל רעווילא ריסכ עדמה

 ןאדנאל ריעב ושעש תונויסנה טרפבו םינוש סמוידעמ םע תונויסנ ושע םהו

 שפנש וטילחה םלוכו רעפייפ סעסימ אקירעמאמ תחא .דשא םוידעמ םע דנאלגנע

 סנכנ ףכ רחאו טיניפ םשב רחא חור הב היה םדוק .הכותמ רבדמ ינחור תחא

 ורבדנש םירבדה תודוא יתרקח רשאכו םאהלעפ זראזד ומשו רחא שפנ לוגלג הב

 הזה ימשגה םלועמ יכ תמאה םלועמ המואמ ועדי אל םילוגלגהש יתאצמ הב

 םיתמה ןיב ןכ סמוירעמ תויהל םילגוסמ םהש םישנא םיאצמנ םייחה ןיבש ומכו
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 תסנכה תיב תיילעב אצמנ היה הזה םויה דע ותומ םוימש ול רפסו ׳החונמה ציא אובל

 רמומה לארשי רכועה אצמ ובל ןובאדלו ,ותב רוגב סנכנ םויהו ,עילרא ריעב

 לוכי אלו ותוא שרגל הצרו םהינשל רצ םוקמהו םדוקמ הב ןכוש הזה סיעכהל

 לעו ,ילע ודי רבגו לאמש דצב ינאו ןימיה דצב אוהו םדוק סנכנ אוהש םושמ

 רבחמהש עדוי אוה ןיאמ הלאשה לע יתעדי אל בישה ותוא לאשש תולאשה לכ

 ןימיה דצב היה אוה םאש עדוי אוה ןיאמ הלאשה לעו ׳אוה ןכ יכ בישהו ופדור

 בוזעל ותוא הוצ ימ הלאשה לעו ,אוה ןכ יכ בישהו רמומה תא שרגל לוכי היה

 עדוי אוה המ הלאשה לעו ׳יתעדי אל בישה הרענהב סונכלו תסנכה תיב תיילע

 בישהו ותב תא בוזעל ול ןנחתה רשאכו ,המואמ יתעדי אל בישהו תמאה םלועמ

 וילא יל רבד יכ קידצ שיאל יתוא חק רמאו ףיסוה ףכ רחאו ׳ןכ תושעל לכוא אל

 ןנחתיו ברעב יהיו ,תבש ברע היה הזו .ףתב תא בוזעא ףכ רחא ןכ השעת םאו

 אוה ןיאמ ותוא לאשיו שודיק רמאלו ןחלושה לצא בשיל ונוצר יכ רמאיו ול

 ןחלושה לצא ותב תא בשיו ברעב יהיו ,ןכ עמשש בישהו תבש ברע םויהש עדוי

 חתפתו לופת לבל התוא דועסל הלצא ובשי ותשאו אוהו ,תולח הינפל ןתיו

 הקיו איצומה תכרב השע רשאכ יהיו יששה םוי רמא ריאמו היפ תא הרענה

 תא הקיו רמומה ררועתה זא ,גהנמכ תולחה ז׳ע ןמסל לאמש דיב ןיכסה תא

 םילוזלזב םהיניב בירל וליחתה זא ,תולחה לע £לעו יתש שעיו ןימי דיב ןיכסה

 םהינש יכ םילודג םירוסיב לספסה לע הלפנ הרענהו םיקירה דחאכ םינוגמ

 בירה תולכל םהל וננחתיו המאו היבא םק זא ׳הז תא הז ופחדו הברקב וצצורתה

 הז תא הז לזלזל וכיראה דוע ףא ,בירלמ ודמע זא תומת הרענהו טעמ דוע יכ
 ס

 תבש יאצומלו ,רעיירד ןעשקאל ריאמ ול אר,1 אוהו ,ריזח רמומהל ארק ריאמ
 ג

 ,רומאה לכ תא ונעמש ויפמו םדוק יתרמא רשאכ ,ידוד לא אוביו באה עסנ

 .השע ןכו ,ריאמ ונממ שקב רשאכ קידצ שיאל ותב םע עוסנל ידוד ול ץעויו

 רמאיו ףרדב םדועו ,ץענעמאק ריע לא המע עסיו ותב תא חקיו ותיב לא ףליו

 הצר אלש המודמכו ,ותב תא בזע רמומה יכ ול רמאיו ,ינרטפש ףורב ריאמ

 תא באה רפסיו ׳עודיה קידצה ברה ינפל םאובב יהיו .קידצ שיא ינפל אובל

 ולוק תא ריאמ אשיו ,הרענה תא בוזעל ריאמ לא ברה וציו ,ותבל הרק רשא

 ול רפסיו ואטח המ ברה ול לאשיו ,׳ה לא וד5ב ללפתהל ברה לא ןנחתיו ףביו

 בוזעי רחא החונמל אוביש ודעב ללפתי יכ ברה ול חטביו ,םדוק רומאה לככ

 לא בותכי אוהש ברה תאמ שקבל ףיסוהו השעא ןכ ריאמ רמאיו הרענה תא

 הנש םוי םוי שידק רמאיו תוינשמ דומליש אקאסיוו ריעב באז השמ ודיחי ונב

 בזע יכ רמאתו הילגר לע הדמע הרענהו ,השעי ןכש ברה ול חיטבהו ,המימת

 ראש היה ריאמ ןב באז השמ הז יכ ,ףכ רחא יתעמש הזה רופסה ףוס .לוגלגה התוא

 דמל היה אוהו ,םימש אריו לודג גלפומ שיא היה אוהו ,לחר יתדוד תב ירשב

 שייבתמ היה אוה רבדה ול עדונ רשאכ יהיו ,המימת הנש שרדמה תיבב יתא



 )1 .דשמ תרוח ירמא

 איססור ליח יכ ונל דגיו התכה רמוש אב םואתפ םירישבו ןייב ונבל בס רשאכ

 ,רעיב אבחהל ונכלהו םיסוסה לע ונבכרו ונאצי ןוזפחב זאו ,ףלמה ףרדב םיאב

 ינתוא ובבס םואתפ םש ,הליפתה תיב ינפל רפכה לא בורק ונאב רשאכ יהיו

 תעבו ,וגרה יתוא םגו דחא םג ונממ ראשנ אלו ונתוא וגרהיו איססור ליח ישנא

 ףא ,אוהה תעה לכ יתייה םשו ,הליפתה תיב ינפל דמועה ןליאהב יתסנכנ איהה

 רשא דהא (לעפאטראק) המרא חופתב יתסנכנו ןליאה תא יתבזע ריבכ אל הז

 םלשבל שאה לע הרדקב םשתו יתוא םג חקתו ףתב אובתו םויה יהיו ,ףנרגב

 אצמנ יכנא זא ינמו ,לכאתו םש יתאצמנ רשא לעפאטראקה תא החקל ףכ רחאו

 יילא רבד רשא לכ יכ עדיו רפס רשא םירבדה לכ תא עמש רשאכ יהיו ,הכותב

 תומת הרענהו םעמ דוע יכ התוא בוזעלו ותב לע םחרל ול ןנחתיו תמא אוה

 יכ רמאיו ,ול עמש אלו םוי םוי וילא רבדיו ,התוא בוזעי אליממו םירוסיהמ

 ותוא יתלאש רשאכו חופתהו ןליאה ףותב תויהלמ הרענה ףותב תויהל ול בוט

 רחאו יתעדי אל בישהו ,חופתהו ןליאהמ רתוי הרענה ףותב תויהל ול בוט עודמ

 םנכנ םא ותוא לאשש תולאשה לכ לעו ,םדא ףוג הפוגש םושמ רמאו ףיסוה ףכ

 הלאשה לעו ,יתעדי אל בישהו ,ןי תושעל וחירכה ימ וא ונוצרב חופתבו ןליאב
 נ

 אוה םא הלאשה לעו ,המואמ *^עדי אל בישהו ,תמאה םלועמ עדוי אוה המ

 םויבו םימי תעבש הרבע הכ בישהו רמומ השענו ותד רימהש לע טרחתמ

 לכב תסכרפמו תלפונ התוא אצמיו ,הרדחה ותב לא ןוזמ איבה רשאכ ינימשה

 ףותמ עמשי םינוש תולוקו חותפ היפ הטוחש ףועכ דצ לא דצמ תכפהתמו הפוג

 הרענה ברקב וצצורתי םיינש יכ עמשיו םידחא םיעגר םש ודמעב יהיו ,הנורג

 התא ימ לאשיו ,ינשה לוק עדי ^ לבא דחא לוק ריכה אוהו ,הז םע הז וביריו

 ותב ףותב תעכ סנכנ ינש שיא יכ רמומה רמאיו ׳םכיניב בירה אוה המו ינשה

 ןכ לע יכ ותוא קחוד אוהו םהינשל רצ םוקמהו ,אוה ימ ותוא עדי אל אוהו

 תא ימ ינשהל לאש םש ודמעבו ,ינשה שרגל הצור דחא לכ יכ הז םע הז ובירי

 ריעמ ינונחה ריאמ ינא ,יתוא תעדי התא רמאיו ,ףביו ולוק תא ינשה אשיו

 םויל יעסנב ףתיבב הפ יתייה םימעפ המכו ילש תונחב תייה םימעפ המכ ,עילרא

 לעילב שיא םע תויהל תאזה הגד*תר לא יתאב יכ יל יוא ,ץענעמאק ריעל קושה
 *ץ י

 וייחב הפ דבכ היה ריאמ שיאה הז יכ ונושלב ותוא ריכה זאו ,דחא םוקמב הזכ

 ,םימש אריו םכח דימלת שיאל ותוא עדי אוהו ,תעכ םג ורבדב םגמגמ היהו

 ועדיב ,החונמל אב אלו והותה םלועב תויהל וילע הרזגנ יכ ועשפ המ ותוא לאשיו

 דועב ,ול רפס רשא אוה הזו ,הכ רע היה היאו ,םינש המכ רבכ הז תמ אוה יכ

 לע שרדמה תיבב ויריבח םע חכותנ דחא םעפ ,שרדמה תיבב דמלו םלע ותויה

 (רפסה םש יתחכש) דחא רפס ודיב זחוא היהו תידוהיה איפוסוליפה ירפס רבד

 ןחלושה לע רפסה תא ודימ ףילשיו סעכיו תירבה רפס היה הזש יל המודמכו

 ול ןתי אלו ותוא ףדור רבחמה לעב הז רובעבו ,ץראה לע לפנו טמשנו ןויזבכ
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 ןיב םסרופמו עודי שפנה לוגלגו ,יניעב יתיאר אלש םעטה ןמ ושיחכהל תוטש

 ומכו ,םהיניעב הזה הרקמה תא ועדיו וארש םינמאנ םישנאמ רפוסיו לארשי םע

 םיליכשמהמ םיבר יכ יתעדי ,םלועה לכב ץראה ימע לכ ןיב היהש השעמ רפוסי ןכ

 חוטב לבא ,יתבתכש שפנה לוגלג רבד לע יתעד ושיחכיו שאר ועיני שדחה רודמ

 םמותשי ארוקה ,הפ ףורעל ףלוה ינא רשא היהש השעמ ארקיש ימ לכש ינא

 ינטקמ יכנא םג יכ ,ינא םג יתישע רשאכ ,הז ןינע רבד לע רוקחל ובל לא ןתיו

 לעבו ,ןוכנו תמא רבדה תא יתאצמ השירדו הריקחה רחא לבא ,יתייה הנמא

 ריעל בורק דחא רפכב הרקש דחא הרקמ רפסל ףלוה יכנא יננהו .ןמא הנעי ףחרכ

 הידידי יבר ידוד אוה ינתוח לש ונחלושמ לכוא זא יתייה יכנאו ,קסוואטיל אקאסיוו

 היה רשאו ןילופ תנידמב ןיטנאטסנאקמ ש״ב הידידי יבר דכנ ש״ב ףסוי ׳ר ןב ש״ב

 אל םא ארוקה אלפי לאו ,ל״ז שודק שיאו "יוליע רעניטנאטסנאק" םשי עודי

 לע הלע אל םלועמ יכ םוקמה םש תאו םישנאה םש תא ריכזהלו םסרפל אובא

 אוהה םוימ ורבע הנש השמחו םישימחל בורק הזו ,הלאה םירבדה תא בותכל יבל

 ךרדה םא לע תדמועה אינסכאב .היה ףכ היהש השעמהו ,םמש תא יתחכשו

 ףלפב ץשיוואלעיב ארקנה רעיה לצא ,קסוואטיל ץענעמאק ריעל עילרא ריעמ

 שיאהו ,הנש הרשע עבש תב הלותב ולו ותיב ינב םע ידוהי שיא רד אנדארג

 ידוד לא שיאה אוביו 1863 תנשב היה הזו םויה יהיו ,ונתחפשמל בורק היה אוהה

 הפורת אצמי ילוא ובלב רמאו םיעודי םש ילעב ויה ויתובאש ועדיב ונממ הצע לואשל
 י •

 ותב םי^ תעבש הזש אוהו ,הלאה םירבדה תא ול רפסיו ונממ עשויו ותכמל

 הלעמל הינפ הירוחאל תלפונ איה ומויב םוי ידמ היהו תנכוסמ הלוח ה?יה

 הלחתב ,ןיליופ ןושלב םינוש םיריש תנגנמ איהו חותפ היפו תוחוקפ םיניעב

 יהיו םעזה רבע רשא דע תיבה ןמ וסוניו ותיב ינב לעו וילע דחפו המיא -1*נ
¥ 

 הבכשב עדת אל איהו ,הנממ דוע וסנ אל הזב ולגרוהו םוי םוי הזכ הל הרק רת&כ

 םוי םוי הל הרק רשאכ יהיו ,הדבכ הכאלמ השועהכ העגיו הפיע םא יכ המוקבו

 רסחיו התיבה וילא אובל ףרד ירבועו רפכה ישנא וענמיו רבדה עדוי ילוא ארייו

 רדחב התוא רגס ןכל ,שיאל אשנהל הכדשל ןורסח היהי הזש דועו ותסנרפ הזמ

 לופתו ,לוכאל ןוזמ הל איבה רשאכ תחא םעפ ,שיא םושל הזמ עדוי לבל דחוימ

 ,הנורג ףותמ רבדמ לוקו חותפ היפו תוחוקפ היניעו הלעמל הינפ םדקמכ הירוחאל

 זא ,ףמע רבדאו טעמ יכח ,הער ףילא הנואי אל יכ ינממ ארית לא ול רמאיו

 התא המו התא ימ ול לאשיו ,וילא רבדמה אוהו ותב ףותב סנכנ לוגלג יכ 2תי

 א יתרמהו ינא ידוהי שיא ול רפס רשא אוה הזו ,יתבל רעצמ התא עודמו הפ לוע
 ליח ישנא םע יתכלה 1862 תנשב הדירמה תעבו ,קילאטאקל יתייהו יתד תא

 ,ףתיבל ףומסה רעיב םינוח ונייה רשאכ יהיו ,איסור תכלממ דגנ םחלהל ןיליופ

 ,וירבד םינכ יכ םינמס ול ןתנו ,ןיי תותשל הלילב ףתיב לא ונאב יריבחו ינא

 אוהה הלילב יכ ,איהה תעב ונל הרקש המ רוכזת רוכז התא אלה ול רמאו
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 שי ורמאו רוגבש תומשנה לכ וליכיש דע אב דוד ןב ןיא ל״זח ורמא רשאכ

 םלועב םייחה תאירב רדסו ,המוק רועיש אוהו ,הוג ארקנו תומשנה םשש םוקמ

 הצר ,רחא םוקמב ארבנ אוה ענר ותואב דחא םוקמב םדא תומי רשאכש ,ןכ אוה

 ערזב סנכי עגר ותואב תמה רוגה ןמ דרפנה םדאה לש המשנו חור שפנש רמול

 םדאה לש המשנו חור שפנ שבלתי ןוירהה םישדח עשתב םשו םאה ןטבב רחא

 ןקתל שדח רוגב םלועל אצויו תינש םדאה דלוי ןוירהה ימי תולככו ,רחא רוגב

 הלילח רוזחי ןכו .תושעל םיהלא תמכח וילע הרזג רשא תא והשעמ םילשהלו

 רשא דע רמול הצר .רוד רלאל הוצ רשא רבדה םות דע רתויו שלשו םימעפ

 הרוקמו השרשל בושת המשנה זא ,הלחת הבשחמב היה רשא רבד רוס םלשוי

 ןכה ,םיהלא ׳ה תא םייחה רורצב הרורצ היהת שפנהו םיהלא לא בושת חורהו

 ,םדוק הנושארב היה רשאמ זע רתיבו תאש רתיב שדחתהל דיתעה םלועב עיפוהל

 ,רשיה ךרדב הישעה םלועב םייחה תיוה רדסב םדאה שפנ לוגלג ןינע דוס אוה הז

 לש המשנו חורו שפנהש אוהו ,ללכה ןמ אצויה םדאה שפנ לוגלג דוע שי לבא

 לכב לגלגתמ אוהו ,והתה םלועב תויהל וטפשמ רוגה תומ רחא דרפנה םדאה

 תוגרדמ העבראה לכבו ,רפע םימ חור שא תודוסיה העבראב רמול הצר ׳םינפואה

 תומי רשאכש אוה ןינעהו ,יחו חמוצ םמוד ,ןושארה רמחב ונייה םלועב םייחה

 הבס הזיא ידי לע תמה רוגה ןמ דרפנה םדאה ותוא לש המשנו חור שפנו םדאה

 ארבהל םאה ןטבב ערזה לא אובלמ חדנ וא ענמנ וא בכענ עגרה ותואב ׳ררקמו

 אוהה םדאה זא ,וב שבלתהל רחא רוג ילב םורע אוהה םדאה ראשנדזתינש

 לכב כחקמל םוקממ לגלגתמ םא יכ דחוימ םוקמ ןיאב רמול הצר .והתה םלועב

 וילע הרזגנ רשא וטפשמ יפכ םלועה תוגרדמ העבראה לכבו תודוסיה העבראה

 ןקתל^רחא שדח רוגב םלועל אוביו תינש לגלוגיש תעה אוב דע םיהלא תמכחב

 היהש דחא אטוח חור וב סנכנש םדא הארש ה״לשב וחכשאדכו ,והשעמ

 לאומש) ליגיבא הרמאש אוה הזו ,איבנה הירכז לקסל ןבא ומירהש םינושארהמ

 ןאכמ חרק .והתה םלוע אוהו עלקה רכ רותב הנעלקי ףיביא שפנ תאו (ה״כ 'א

 ינבמ דחאכ תויהלו שובלל םשג רוג ול ןיאש יח אל ,תמ אלו יח אל ןאכמ חרקו

 םידרפנ םניא םדאה ותוא לש המשנו חורו שפנהש םושמ תמ אלו ,םדאה

 ,(םנאשנעמעיד וט רא דלראוו יע ןיא) הריציה םלועב יח אוהו הזב הז םירשוקמו

 הא יניאו האור אוה ,תוימשג תוקושת ול ןיאו תותשלו לוכאל ףירצ וניא אוה
 א

 רחא רי.גב אוהה םדאה לגלגתי םא לבא ,שגרומ וניאו שיגרמ ׳עמשנ וניאו עמוש

 םישוךן- ילכ ירי לע וישוחב שמתשהל לוכי אוהה םדאה זא ,ולש וניאש יח

 ןינעו ,וייחב רבדמ היה רשא ןושלב הרורב הפשב רבדיו רחאה רוגמ םיימשגה

 םושמ ,יניעב יתיאר אלש םעטה ןמ שיחכהל ןיא והתה םלועב שפנה לוגלג

 רוסוליפה רמא קדצבו .היהש השעמ םיעדוי לכהו לכל םסרופמ הזה רבדהש

 אוה עודיו םסרופמה רבדש ,(ןעיסנא דנע ןעואננא) ורפסב ןאיראמאלפ לימאק
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 ידי לעו ,ידמ רתוי אוה םיינעו ,יד רמוא אוה ול דלוי יכ יחא ןבו ,דילוהלמ

 םדאהו ,׳ה יניעב ערו ילילפ ןוע אוה הז יתעד יפלו ,םייחה חודלות טעמי הז

 ,גהונ וגהנמכ םלועהו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיהלא רממ הכ יכ .ונוע אשי

 ךיסוהל ןיא וילעו קדצ ןיהב םייחה תוחרוא רישיי אוה ומצעב אוה ךורב שודקהו

 םא יכ ךאלמ םושל רסמנ אל םהר לש חתפמש ל״זה ורמא ןכ לע יכ ,עורגל ןיאו

 אוה תומולעת לכ ולגנ וינפל רשא םיהלא 'ה ךא יכ אוה ךורב שודקה דיב

 ןיא יכ עבטה ךרדל דגנתהל םדאהל רוסאו םלועב םייחה ךרד רישייהל עדויה

 ךמל אב שרדמב ל״זח ורמאש המ אוהו ,ודבל 'הל םא יכ תורתסנב קסע םראהל

 לע קדקדל םכילע יכו םהל רמאו םדא ךלה ונממ ושרפש וישנ לע לבקו םדאל

 םיחולש הברה יכ ,ולש תא השעי אוהו םכיתוצמ ושע םתא ,םוקמ לש ותריזג

 יכ ,ותריזג לע קדקדל ונילע אלו ,ארב רשא ומלועמ תורתומה רסהל םוקמל שי

 ימכח ודמע ונימיב הז ,םלועב םייחה תוחרוא רשייל עדויה אוה ודבל ׳ה םא

 םדיב הלע טעמכו ,תונוש תולחמו םיער םיעגפו הפגמו רבד דגנ םחלהל עדמה

 ,טסעפ עצראווש ,ער ילח ונייה ,םדק ימיב םלועב וטלש רשא תובר תולחמ חצנל

 לע ואובי תושדח תולחמו םוקמל שי םיחולש הברה ךא ,המודכו ןעקאפ ,סופיט

 ימיב םועדי לבו םיאפורה תרות רפסב בותכ אל רשא תושדח תולחמ ,םדאה ינב

 םקיו ,םוקמל שי םיחולש הברה ,םתוא םג חצנל עדמה ימכח ורבגתי םאו ,םדק

 רבד אל לע םהיניב המחלמ וכרעיו םעב ברי םעו ,והגרהיו ויחא לבה לא ןיק

 םרת דע תובברלו םיפלאל הז תא הז ודבאיו ,והער תא שיאו ויחא תא שיא וגרהיו

 י:ב דיב הלעי אלש המו ,הברמל םלועב םיאצמנה םדאה ינבמ תורתומה לכ

 *חא םדאה ינב לע םיאבה הפגמהו רבדה זא ,ברחב הז תא הז תיחשהל םדאה

 יברה םילשי ברחה השע אלש המו ךוספסאה תא תולכל םילשי אוה המחלמה

 .ץראה ימעל םימיה ירבד ירפסמ עודיכ

 והתה םלוע .ה״ל רמאמ

 הינש םלועל אבו תשב לגלגתנ לבהו ,לבה תחת רחא ערז םידלא יל תש יכ

 לגלגתי םדאה יתעדלו ,דילוה םרט תע אלב טמקנו ןיק וגרה יכ והשעמ ןקתל

 דהא םעפ יח היה רשא םדא לש המשנו חור שפנו ,הזה םלועב םימעפ המכ

 ,רתויו שלשו םימעפ תינש רחא שדח ףוגב שבלתי אוה ,ןוקית אלב תמו םלועב

 םילפש היבגהל והשעמ ןקתל םלועב םייחה רדסב םיהלא תמכח הרזג רשא יפכ

 םיכלמה יכלמ ךלמ לש (ה״יוה) ומש אשנתהלו םמורתהלו ראפתהל םורמ ידע

 ליכיש רשפא היהי ךיא הלאשה בשייתמ שפנה לוגלג ןינעבו .אוה ךורב שודקה

 אוה רשא שיא לכ תמאב יכ ,דיתעל םיתמה תייחת תעל רוציה לכ תא ץראה

 ינב רפסמו ,רחא שדח ךוגב םימעפ המכ לגלגתנו םימלועל היה רבכ םייחב

 ,האירבה תישארב ךרבתי ותמכח הרזג רשא יפכ עודי רועיש םהל שי םדאה
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 הליעי זא ,רודל הנש השמחו םירשעב הזה ןפואב םדאה ינבש רמאנ םאו ,העבראל

 לכה ףסב ןושארה םדא ייחל הנש םישלשו תואמ עשתל םדאה ינב רפסמ

 ,הרקמ ידי לע ותמ הזה רפסמה ןמ ויצחש בושחנ םא רמואו 315,000,000,000

 ינב לכ רפסממ האמ יפ ויה ורפסל ואב רשא ויצלח יאצוי רפסמ תאז לכב

 הששה םות דע ןושארה םדא תומימ בושחו אצ ,םלועה לכב תעכ םיאצמנה םדאה

 רומאה ןובשח יפל ולפביו םדאה ינב.ובריו ורפי םא םלועה תיוהל הנש יפלא

 םאו ,25 םימעפ 240 אצמנ םיפלא תששבו ,רודל הנש השמחו םירשעב םדוה

 5500 לכה ףסב הנש םיפלא תשש ףוסל םדאה ינב רפסמ הלעי םתוא ליפכת

 הלעי לגרל שארמ םכראל םישנא ףלא ןתת םאו ,סנ^ילליטנישזדיוו ן^יללימ

 םנאילליטנישזדיוו ןאיללימ 3500 לכל ןכ השעת םאו ,תחא לימ םכרא תדמ

 ,רוא תצורמ תנש םנאילליסעדנעטפעס תואמ השש לכה ףסב םכרא תדמ הלעי םישנא

 תעדל התא ףירצו ,עגרל לימ ףלא 180 רואה תצורמ ןובשח יפל אוה רוא תצורמ תנש

 אל לעממ םימשה םוהתב םיקחרמב טיבהל עדמה ימכח דיב הלע אל התע דעש

 ןאילליסעדנווק שי דחא ןאילליסערנעטפעסבו ,רוא תנש ןאיללימ ינשמ רתוי

 ףוסל ןושארה םדא תודלות םישנאה רפסממ הרמה ףרואו ,רוא תנש סנאיללימ

 ןב התאו ,רוא תנש םנאילליסעדנעטפעס תואמ תששל הלעי הנש םיפלא תשש

 הז ןובשח יפלו ,אוהה ברה רפסמ תא גישהל לכותה בושחו הפ דומע םדא

 רפסממ תובבר אברמ דחא קלח ףא הינפ לע תאשל המדאה רודכל רשפא יא

 דחי םיתמה תייחתב םלוכ ומוקיש רשפא ףיא ןכ לע .םהה םיברה םישנאה

 םיתמה תייחתב שיחכהל ונל הלילחו ,דחא םעפבו תחא תעב ץראה ינפ לע תויחל

 ןובשחה םושמ םדאה לכשל דגנתמ הזש ונל המדיש םושמ הרותה ןמ אוהש

 אוה תיטרפה ותחגשהב יח לכל םייח ףתוחה אוה ףורב שודקה תמאב יכ ,רומאה

 ררבתי ותמכח הרזג רשא יפכ םלועב םייחה רדסב (טכיוועגכיילג) אלקתמה םישי

 םלוע ןודאו ,םיחצנ חצנלו רוד רודל האולמו םלועה םויקל האירבה תישארמ

 ,שמשה תחת השענ רשא לכ תא קדצ ינזאמב לוקשי אוה תומולעת לכ עדויה

 טיעממהו הברמה תוושהלו רישייהל תונובשחה לכ םילשיו רופסו רפסו רפס אוהו

 ןתרוהב דועו ,תע אלב וטמוקיו ולפי םיבר ןכל ,םלועה תיוה רדסב הנוכנ .דדמב

 םינש יתשב םיקנוי דועב ותומי םיברו ,םילפונ ותומי םאה ןטבמ ןתדילבו

 םתונטקבו םהירוענב םינוש םירקממ ותומי םיללח םיברו ,עודיכ םהייחל םינושארה

 ץראה שערמ הפגמו תיחשמו רבדו םיער םיאלוחמ תע אלב וטמקי םילודג ןכ

 שי םיחולש הברה הנהכו ,תורהנבו םימיב ץראב םימ ףטשו ,םימשה תורעסו

 רשאכ ונימיב הז ,םייחה םלועב םיאצמנה תורתומה תא דיבאהלו רההל םוקמל

 םיבוט םייח תויחל קקותשמ רישעכ ינעה םדאה ינבו ,ןאיצאזיליוויצה רוא ריאה

 םדאה ענמי הז ידי לעו םיאנ םילכ םע האנ הרירב רודלו םיאנ םישובלמ שובלל

 לדחי וימי יצחב השא אשונהו ,םהיכרצ םיבורמ יכ םינב דילוהלו השא אשילמ
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 ךל ןיא ל״זח ורמאו ,רשיו ןוכנ רדסב םלועבש רבד לכ דספיו הוהתי ונוצרבו

 עדי אל רעב שיאו ,לדג ול רמואו ותוא הכמו הלעמל ךאלמ ול ןיאש הטמל בשע

 דספהו היוהה םלוע ןודא לש הגהנהה רדס יטרפ ןיבי אלו המלענה םיהלא תמכה

 אוה םיהלא ׳ה יכ ,המודכו םילפונ ןוארבי עודמ םיהלא השעמ לע תושקהל ןיאו

 אל אוה םימחרב ויתוירבו דסחב ומלוע תא גיהנמה אוה ךורב שודקהו ,עדי

 לכו ׳ה יכרד םירשיו ,תמאו דסח 'ה תוחרוא לכ יכ ,טפשמ אלב ןיד השעי

 דספהו היוה םלוע רדסב םורמ ידע םילפש היבגמה םיהלא ׳הו ,הנומא והשעמ

 ומצעב רמוחהש אוהו ,םלועה רמח תוחתפתה רבד לע ומוקמב יתחכוה רשאכ

 רתוי הלעמב רמחה הלעתי םעפו םעפ לכבו תובכרהה תורומתב ןבלתיו ךכדזי

 ץראה לעמ תויחה אשנהבו ('א לאקזחי) בותככ םדוק הנושארב היה רשאמ

 הרומת לכב הלעמל הלעתת שפנה ןכ ,םינפואב היחה חור יכ םינפואה ואשני

 איה המשנה אל יכ ,םינפל התיה רשאמ רתויו רתוי םורמל אשנתתו הרומתו

 םא יכ ,יתינש אל ׳ה ינאו םדא תמשנ 'ה רנ יכ ,הלעמב תולעל ןוקית הכירצה

 היוה םלועב תורומתה ידי לע תנקתתמ איהו ןוקית הכירצה איה םדאה שפנ

 תורומתה הרקי ןפוא הזיאב יל המו ,יוניש לכב הלעמל הגרדמב הלועו דספהו

 ידי לע שפנה ןקתתת טעמ םאו בר םא ,שיאב וא רענב וא דליב וא לפונב םא

 םייחה תוחרא רישייהל עדויה אוה םיהלא 'הו ,םינבל תובאמ (סלעסה) תשורי

 זיא וילעו טיעממה הברי אלו ,תמא טפשמבו קדצ ןיהב םלועה תגהנה רדסב

 קדצ ינזאמב ,טפשמ תדמ דיב זחואה אוה ךורב שודקהו ,עורגל ןיאו !ףיסוהל

 ךרבתי ותמכח הרזג רשא יפכ יח לכ שפנ הנמיו רופסיו םלועה ירוצי לוקשי

 .םמייקל םתוא ץראה לובסתש

 םיתמה תייחתו שפנה לוגלג •ד״ל רמאמ

 ץראה ינפ לע םלוכ ודמעי ךיא הלאשה בשייתמ שפנה לוגלג תעדבו

 היהי אל יתעד יפל יכ ,הז רבד לע םדוק יתבתכש המ האר ,םיתמה תייחתל

 יפלש אוהו ,םיתמה תייחתל ץראה ינפ לע רוציה לכ ליכהל הזה םלועב םוקמ יד

 רפסמ הברתי הנש העשתו םישלשו האמ ךשמהבש עדמה ימכח ושעש ןובשח

 לע םדאה ינב רפסמ הלעי ץראה ימי םות דע התעמ ןכל ,םיילפכ םדאה ינב

 ,םתוא ליכהל לכות ץראה רשאמ רתוי םימעפ ךלא אוהו ,סנאיללירט רשעל ץראה

 ארבהל םימעפ הברה הזה םלועב לגלגתי םדאה שפנש אוהו שפנה לוגלג ןפואבו

 אוה היהש המו םימלועל היה רבכ םלועב אצמנה םדא לכו שדח ףוגב תינש

 םתוא לובסת ץראהו .םיתמה תייחתב ומוקי םלוכש רשפא אוה הזכ ןפואב ,היהיש

 השע רשא ןובשח יתיאר ריבכ אל הז ,ךכ לכ הברה היהי אל םרפסמש םושמ

 רשא ןובשחה אוה הזו ,ןושארה םדא תודלות רבד לע סיוורעס ראססעפארפ

 םיינשמ לפכנ םרפסמש אצמנ ,םהיתומואתו לבהו ןיק דלונ הוחו םדאמ ,השע
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 אוהש םושמ ןוקית אלב תסו תע אלב טמקנה לבה הוג תחת רחא חוג ארבנ ונממ

 רחא רוגב שבלתנו לבה לש המשנו חור שפנ רזחו ,םינב דילוהש םרט תמ

 רהז) ל״זח ורמאש המ אוהו ,ונוקית ןקתל תינש םלועל אבו ערזה ותואמ הנבנה

 איוניקב םדא שבלתא ןינש ןיתלתו האמ רתב (א״ע ה״נ רד תישארב השרפ

 .ןיפילג ארטיקב ןוותאד אפוסד אזר תש ומש ארקו רבל דילואו היתתאב רבחתאו

 שבלתאד דיבעתאד אחורד אזר רמא הדוהי יבר (ת״ש ופוסש ד״ג ב״א אוהו)

 רמול הצר ,לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ ד״הה ,אמלעב ארחא אפונב

 לבה לש חור לגלגתנו ,לבה לש היה חורה לבא ערזה ותואמ הנבנה רחא רוג

 .דילוה םרט תמו ןיק וגרה יכ ונוקית תא ןקתל םלועל אבו

 שפנה לגלג רדס .ג"ל רמאמ

 היהתו ליגיבא הרמאו ,םדק ימיב דוע םדאה ינב ןיב היה שפנה לוגלג תעד

 הנעלקי ־ףיביא שפנ תאו (ה״כ 'א לאומש) ,םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ

 הרורצ ינודא שפנ התיהו (ב״ע ב״י רד הגיגח) ל״זח ורמאו עלקה רכ ךותב

 תבש) ל״זח ורמאו תוארבהל ןידיתעש תומשנו תוחור ךיהלא 'ה תא םייחה רורצב

 רמוא רזעלא יבר אינת ,עלקה רכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו (ב״ע ב״נק רד

 הרורצ ינודא שפנ התיהו רמאנש דובכה אסכ תחת תוזינג םיקידצ לש ןתמשנ

 םיעשר לש ןתמשנ בתכ ל״ז ק״דרהו ׳תוכלוהו תוממוז םיעשר לשו םייחה רורצב

 דומלתה ימכחו ,החונמ םהל ןיאו ופוס דעו םלועה רוסמ תוטטושמו תופרוטמ

 (ב״ער ,׳כ רד) ינבואר טוקלי (ו״ס רד) םלענה שרדמ האר ,והילא הז סחנפ ורמא

 ח״נ רד) רהזה רמאמכ תשב לגלגתנ לבהו ,הרשב הוחו םהרבאב לגלגתנ םדא

 ,ל״ז י״ראה יבתכו םילוגלגה רפס האר םינורחאה לארשי ימכח תעד אוהו (א״ע

 תובית ישאר ם״קי תויתוא ןיק ם״קי דוס הז .ירצמו חרק ורתיב לגלגתנ ןיק

 דסח) הערפ תב היתבו הרופצ דוס הז לבה לש תומואת ׳ב ,י״רצמ ח״רק ו״רתי

 ימכח תעד יפל שפנה לוגלג םעטו ,לבנב לגלגתנ ןבל (ב״כ רהנ ׳ה ןיעמ םהרבאל

 השלשו םימעפ לגלגתהל חרכומ ןוקית אלב תמה םדא לכו,שפנה ןוקת אוה לארשי

 ,םילשהל םייח םיהלא תמכחב וילע רזגנה לכ הזה םלועב ןקתיש דע רתויו

 עשרו ול ערו קידצ עודמ הלאשה ןי םג בשייתמ שפנה לוגלג ןינעב םתעדלו

 וישעמ יפל ישילשו ינשה לוגלגב שנועו רכש םדאה לבקיש ורמאו ,ול בוטו

 םידליה ותמוי עודמו ,םילפונ ץוארבי עודמ תדמוע דוע הלאשה ךא ,ןושארה לוגלגב

 רדסש רמאלו בושחל םדאה תא העתי הזכ םלועה תגהנה רדסו ,םינטקה םירענהו

 לכהו יחב אוה ןכ חמוצב אוה רשאכ עבטב אוה תחא דספהו היוהב הגהנהה

 אוה תמאב לבא ,םלוכל דחא הרקמו הז הרקמ ןכ הז הרקמכ הרקמה תחת לפונ

 רדס יטרפ לכו שמשה תחת השענה לכ יכ רחא םוקמב יתחכוה רשאכ ןכ וניא

 אוה ךורב שודקה לש תיטרפ החגשהב השענ לכה דספהו היוה םלועב הגהנהה
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 יכו ,ךמל ישנ לא ןושארה םדא םהל רמא ,וישנ לע לבהו ןושארה םדא לצא ךמל

 ורפ םיהלא רמא רשאכ םכיתוצמ ושע םתא ,םוקמ לש ותריזג לע קדקדל םכילע

 אלהו הלחת ךמצע טושק ול ורמא ,ולש תא השעי אוהו ,ץראה תא ואלמו וברו

 גהנמהו ,ךדי לע התימ הסנקנשמ הנש םישלשו האמ הז ךתשאמ תשרפ התא

 קדצב אלש ןושארה םדא האר זא ,וניתובאמ ונשרי םיבר םינב דילוה ־יתלבל הזה

 ,ישונאה ןימ לכלו ומצעל ערה הזבו ׳ה יניעב אוה ער יכו ,ותשא הוחמ שרפ

 אתעש איההמ קחצי יבר רמא (ב״ע ד״נ תישארב השרפ רהז) ל״זח ורמא רשאכ

 ןגוודזמו ןייתא ווה ןיבקונ ןיחור ןירת ,היתתאמ םדא שרפתאד לבהל ןיק ליטקד

 דכ שנ רב אהד ,יאה ךל ושקי אלו ,אמלעב ןטאשד ןידשו ןיחור דילואו הימע

 .רתבל ןידילואו הינמ ןממחתמו הימע ןכייחו ןיבקונ ןיחור ןייתא הימלחב והיא

 ילואו ,םדאה הלחי םהמו (סמריושז וויטקארטסעד) םרא ינב יעגנ ןירקא ןילאו

 (ו״צ ק״הש) האר ,רוהנ יגס השענ הנש תאמו םישלשל ןושארה םדא הז םושמ

 םדא היהשכ דלונ תשו ,רוהנ יגס זא היה תש תא םדא רילוהשכ םירמוא תומוא

 דחאו םישלשו האמ יתעד יפלו ,תורודה רדס יפל הנש םישלשו האמ ןב ןושארה

 ןכפהתמ אלו ׳תש דלונ ךכ רחאו הנש ל״ק ותשאמ שרפ ל״זח תעד יפל יכ ,הנש

 לאומש) המלשב ביתכ אד לעו ,אשירב ןירעש ןול תילו אשנ ינב ינקוידל אלא

 ןירוכד ןיהת אנווג יאהכ וליפאו ,םדא ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכוהו (׳ז 'ב

 ,ןורקא םדא ינב יעגנ ןוהלכו ,ןיחור ןדילואו והיינמ ןרבעתמו אמלע ישנל ןייותא

 רבחתאו איוניקב םדא שבלתא ותשאמ שריפש ןינש ןיתלתו האמ רתב ןכל

 רחא דוע רמול הצר ,יתשא תא דוע םדא עדיו בותכה רמאש אוה הזו ,היתתאב

 .ןרל לצא בותכ רשאכ דלתו רהתו ביתכ אלו ,ןב דלתו ,הנש ל״ק הנממ שרפש

 ,לבהו ןיק תדלוהב םדקמכ ןוירהה רעצ הל היה אלו ןטק דלונ תשש עמשמ הזמ

 בותככ ןטק דלונש תש ןכ אל ןוירהה רעצ הל היהו םיקנע ודלונ לבהו ןיקש םושמ

 םא יכ ומלצב אל לבא םדא תומדב דלונש רמול הצר ומלצכ ותומדב דלויו

 ייה ןיק ינבו ןיקו ׳םדוק יתרמא רשאכ םיקנעה ןמ היה ןושארה םדאש ומלצכ

 תש (ב״צ ק״ש) בתכש המ עמשמ ןכו .יעיבשה רוד דע םיקנע םידלונ ןכ םג

 ודלונו ורבחתנ זאו ,׳ז רוד דע ושע ןכו ןיק ערז םע ורבחתי אלש וינבל הוצ

 םינטק ודלונ תש ינבו תש ךא ,לובמב ותמש דע תואטחב וגילפהו םיקנעה םהמ

 ערז םיהלא יל תש יכ תש ומש תא ארקתו ןב דלתו םא יכ רהתו בתכ אל ןכל

 דחאתהל התצרתנ הוח םגש ונדמלל בותכה אבו .ןיק וגרה יכ לבה תחת רחא

 ,םינב דילוה םרט תמו תע אלב טמקנ לבהש םושמ ׳תינש ןב דילוהלו םדא םע

 םיהלאו ,לבה תא גרהו אטח ןיק יכ ,ןיק וגרה יכ ,םלועב ומייקתי אל ןיק ינבו ןיקו

 דילוהל התצר איה םג ןכל ,םלועב ומייקתי אל ןכ לע םינב לע תובא ןוע דקופ

 דהא םלועה תתשוה ונממש לע תש ומש תא ארקתו ,םלועב םייקתיש רחא ןב

 רשא רחא ערז רמול הצר ׳לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ הרמאו ,לובמה
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 תושרופ וישנ ויהו וגרהו םהיניב ונב תא קפסו רכ לא רכ הכה ונקז ןיק אוהש עדיש

 ןיק אטחל ואטח המוד וניאו אמוס היה אוהשו גגושב םגרהש ןסייפמ אוהו ונמ

 אוה לבא (רעטואלסנעמ) ארקנ הזו ותוא הכהש תוכמה ןמ תמ לבהש םושמ

 רמאש אוה הזו ער םהל תושעל ןוכתנ אלו גגושב ירמגל ןיק לבותו ןיק תא גרה

 ברו םיפא דיא אוה אוה רורב שודקהו ,יתרבחל דליו יעצפל יתגרה שיא יכ

 םיתעבש יכ ,בר ןמז רחא ושנעל ןיתמיו רתלאל גגושב אטוחה שנעי אלו דסח

 ןב ךלשותמ ןב ףמל יכ ,אבנ המ עדי אלו אבנ ,העבשו םיעבש ךמלו ןיק םקי

 לובמה ינפלש ןורחאה רוד דע םימי ךיראה חנ יבא תש ינבמ ךונח לש ונב

 ,הנש תואמ עבשו הנש םיעבשו עבש ךמל ימי לכ יהיו (׳ה תישארב) בותככ

 גהנמ יכ רתוי ודילוה אלו ול ועמש אל ךמל ישנ הלצו הדעש הארנכו ,תומיו

 דריע תא ךונחל דלויו בותככ ׳ןימה תוצמ ךא םייקל םהידיב היה םהיתובא

 ינבו ,ךמל תא רלי לאשותמו לאשותמ תא רלי לאיוחמו לאיוחמ תא דלי דריעו

 תובא ןוע דקופ 'ה יכ םרמאב תש ינבכ םיבר תונבו םינב דילוהל וצר אל ןיק

 רחמל הלהבל תדלוי ונא המ ורמא ךמל ישנ ןכל ,םיעבר לעו םישלש לעו םינב לע

 .םלוכ רטושו אב לובמה
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 םיהלא יל תש יכ תש ומש תא ארקתו ןב דלתו ותשא תא דוע םדא עדיו

 םדאה אטחש רחאש ונדמלל אב בותכהו ,ןיק וגרה יכ ,לבה תחת רחא ערז

 ,חקל ונממ רשא רפעה לא בושיו םדאה תומי ךחרכ לעבו ,התימ וילע הסנקנו

 לבהו ןיק ודלונש רחאו ,ןימה םויקל םא יכ םיבר םינב דילוהל םדא הצר אל ןכל

 אלש בוט ןכ לע ,אטחי אל רשא קידצ ןיא יכ ורמאב ותשאמ שריפ םהיתומואתו

 הל השק היהש םושמ רתוי דילוהל התצר אל איה םג .רוחו ,תומיו אטחיו ארבנ

 ,ךנרהו ךנובצע הברא הברה ('ג תישארב) בותכה רמא רשאכ ןוירהה רעצ דואמ

 ,םהיתובאכ םיקנע ודלונ םהיתומואתו לבהו ןיק םדא ינבש םושמ אוה וניינעו

 יבר רמא (א״ע ב״י ךד הגיגח) ל״זח ורמא רשאכ םיקנעה ןמ היה ןושארה םדאו

 םיהלא ארב רשא םויה ןמל רמאנש היה עיקרל דעו ץראה ןמ ןושארה םדא רזעלא

 וילע ודי אוה ךורב שודקה חינה חרסש ןויכו ,םימשה הצקמל ץראה לע םדא

 ,הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא רמאנש ,המא האמ לע ודימעהו וטעימו

 ןכל ,דואמ לודג ןוירהה רעצ הוחל היהו ,םיקנע ודלונ לבהו ןיק םדא ינב ןכו

 ,הנש םישלשו האמ ,התמכסהב םדא הנממ שרפו דוע דילוהל התצר אל איה םג

 ,יעיבשה רוד רע םיבר םינב דילוהל וצר אל ןיק ינבו ןיק םג רומאה םעטה ןמו

 דילוהל הצרו תונבו םינב דילוהו תורחא םישנ יתש אשנש ןושארה היה ךמלו

 ול אב שרדמב ל״זח ורמאו ,םדוק יתרמא רשאכ וישנ ול ועמש אלו רתוי דוע
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 תבשחמ בשחל הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו המכחב םיהלא חור ותוא אלמאו

 התיה איהו המענ ןיק לבות תוחאו ,ןבא תשרחבו תשחנבו הסכבו בהזב תושעל

 יאמ אייח יבר רמא (א״ע ה״נ ףד תישארב רהז) ל״זח ורמא רשאכ ,ראות תפי

 אלא המענ המשר ארק רמאקד אכה איריא יאמ ,המענ ןיק לבות תוחאו ביתכד

 ינב ןוניא רמא קחצי יבר ,ןידשו ןיחור וליפאו ארתבא אשנ ינב ןיעטד ןיגב

 יבר רמא ,תווה ןידש לש ןמא רמא ןועמש יבר ,הרתב ועט לאזעו אזע םיהלא

 והלכו ןילכתסמ אלו ןיחיגשמ אלו ןעדי אלד ןוניא אשנ ינבל ןול יוו ןועמש

 ןימיתס ןילממו ןיזחתא אלד ןיינשמ ןיירבמ אמלע איילמ המכ ןיעדי אלד ,ןימיטא

 אמייקתאל ןילכי ךיה אשנ ינב ןוהמתי יזחמל אניעל ושר בהייתא אלמלאד

 ןידש ןוניא לכ ןייתא הרטסמו תוה ןידשד אמיא המענ יאה יזח את ,אמלעב

 ןול ידבער ןוהב תכייחו והיינמ אתבואית חור ילטנו אשנ ינבמ ןממחתמד

 דע דואמ ראות תפי התיה ךמל תב המענש עמשנ הזה רמאממ .ןיירק ילעב

 םישנמ ןיאושנה ןמ התיה איהו ,םיהלא ינבו ןידשו ןיחור אשנ ינב הרתב ועטש

 ,ראת תופי ודלונ תונבהש האירבה בטוה הזבש ונדמלל בותכה אבו תורחא

 ל״זח ורמא רשאכ הוה אמוס ךמל הא םא עדמ ילעבו םיקזחו םיאירב ודלונ וינבו

 ירובג םלוכ ויהש וינב ןכ אל תורוסאה ןיאושנה ןמ דלונ אוהש םושמ שרדמב

 י״שר שריפו המענ ןיק לבות תוחאו בותכה רמאו ,ראות הפיו ערמ ילעבו חכ

 תארקנו תקדצ !רתיהש םש לע לובמה רחא םלועה הנבנ הנממו חנ האשנו ל״ז

 םעטהמ השאל ןיק לבות האשנ אלו ,העונצ .רתיהו םימיענ הישעמש םש לע המענ

 רחביו השא חקיו חנ ףליו ביתכ רשיה רפסב יכ ןויע ךירצו ,חנ האשנו יתרמאש

 יבר רמא ,המענ ןיק לבות תוחא ג״כ קרפ הבר תישארבבו ,ךונח תב המענ תא

 הישעמ ויהש המענ המש ארקנ המלו התיה חנ לש ותשא המענ אנהכ רב אבא

 תמענמ התיהש המענ .רתוא ןירוק המלו התיה תרחא המענ ירמא ןנברו ,םימיענ

 םימיענ הישעמו תקדצ התיהש התיה תרחא המענ רמול הצר ,הרז הדובעל ךותב

 הרתבא ועטו תקדצ התיה אל ךמל תב המענ לבא ,חנל תאשנש ךונח תב איהו

 דלתו בותכה רמאו ,ראות תפי התיהש לע םיהלא ינבו ןידשו ןיחור אשנ ינב

 ידי לעש רשפאש רמול שיו םלצא רהתו בותכ אלו הרלי איה םג הלצו ,הדע

 םע היה רשאכ ןוירהה רעצ םהל היה אל האירבה הבטוהש ןיאושנה תובורעת

 רשאכ בצעב היה הדלוהה לבא ,רהתו םלצא בותכ אל ןכל םדק ימימ םהיתובא

 יב םיבר םינב דילוהל ךמל ישנ וצר אלו ׳םינב ידלת בצעב הוחל םיהלא רמא

 ותוא גרה ךמלו ,לבה תא גרהש לע שנענ ןיקש וארש ןויכ דועו ,ןימה םויקל םא

 תודלוי ונא המ ורמאו ,םינב לע תובא ןוע דקופ אוה ךורב שודקהו ןיק לבות תאו

 יכ רמאו ,וישנל ךמל ןעטש אוה הזו ,לכה תא ףטושו אב לובמה רחמל הלהבל

 לבותו ,הוה אמוס ךמל שרדמב ל״זח ורמאו יתרובחל דליו יעצפו יתגרה שיא

 ןויכו וגרהו תשקב ךושמל ויבאל ימאו ,היחכ ול המדנו ןיק תא הארו ותוא ךילומ ןיק
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 תא בוהאל השמ תרותב בותכה אבכ תושעל ורמשו ,םהיכרד תא םדאה ינב

 זאו ,דחאל םלוכ דחאמה ,׳ה ינא יכ ,ףומכ ףערל תבהאו יוויצה תא םייקלו 'ה

 ויחי וידחי םלוכ םדאה ינבו ,החנאו ןוני סנו םעב םעו שיאב שיא דוע ובירי אל

 ץראב 'ה בוטב וארי םדאה ינב לכו ,תועירו הוחאו הבהאו םולש לש םייח

 .םימלוע ימלועל םייחה

 ןימה םויק •א״ל רמאמ

 ריעה םש ארקיו ריע הנוב יהיו ,ףונח תא דלתו רהתו ותשא תא ןיק עדיו

 ,דחא םוקמב ויתובא םע בשוי היה ןאכ דעש1 אוה וניינעו ,ףונח ונב םשב

 ףלהו ויתובא תא בזע ,ץראב דנ תויהל אוה רורב שודקה וילע רזג רשאכ ףא

 דעבו ודעב בגשמו רוצמ רמול הצר ריע תונבל לחה זאו ,ומצעל רונ ץראב רוגל

 ול חיטבהש ןויכ ובלב ןיק רמאו ,תופרוטה תויח ינפמ תוסחל ומצעל ותיב ינב

 תורוד עבשהש הצר ןכ לע ,תורוד עבש דע ושנעל ול ןיתמיש אוה רורב שודקה

 ןעמל ריע תונבל ליחתה ןכל ,םימי ריראי אוה םג אליממו םימי וכיראי םהה

 תויחה ינפמ תוסחל בגשמו רוצמ ריעב דחא םוקמב םלוכ וינב ינבו וינב ובשי

 הז תא הז ורמשיש ןפואב ,תע אלב וטמקי אלו םהל וקיזי אל ןעמל תופרוטה

 יימי םג אליממו ,םימי וכיראי הז ידי לעו ,םדגנכ םחלהל הז תא הז ורזעיו

 ומצע תא חרטיו לדתשי ונב םג הז ינפמו ,ונב םשב ריעה םש ארקיו ,וכיראי

 יעיבשה רודבו ,תורוד עבשה רפוסו ר^יהו ,ומש ןעמל בושיה תא קזחלו תונבל

 םיחצורל ןייז ילכ תושעל ןיק לש ותנמוא ןיקתהו ,שרח לכ שטל ןיק לבות דלונ

 םקי םיתעבש יכ ותחטבה תא םייקלו שרדמב ל״זח ורמאו ןיק תא םהב גורהל

 םימואת םידלונ ויה האירבה תישארבבש עודיכ ,םישנ יתש רמל ול הקיו ,ןרק

 ודלוי עודיכ הזכ תוברקה ןיאושנה ןמו ,השאל ותוחא תא חקל חאהו ,הבקנו רכז

 רמלש ונדמלל בותכה אבו ,תעד ירסחו ראת ירעוכמו םימומ ילעב חכ ישולח

 הזבו תורחא םישנ יתש ול חקל אוהו השאל ותוחא תא חקל אלש ןושארה היה

 יפיו עדמ ילעב םיקזחו םיאירב הכ ירובג םישנא םהמ ודלונש האירבה הבטוה

 ,הנקמו להא בשי יבא היה אוה לבי תא הרע דלתו בותכה רמאש אוה הזו ,ראות

 היהש לבהכ אל ל״ז םימכח יתפש בתכו ,תוירבדמב העור היהש ל״ז י״שר שריפ

 םיאצמנ םשש תוירבדמב העורהש רמול הארנ ילו ,הלודג תונמוא הזו בושיב העור

 רירצו ,תויחה םע םחלהל ליח רובג שיא תויהל רירצ העורה ןכ לע תופרוט תויח

 םיאצמנה םיסיזאה לא םוקמל םוקממ הנקמה תא ליבוהל עדמ לעב תויהל ןכ םג

 יבא היה אוה ,לבוי ויחא םשו ,תותשל םימו בוט הערמ אצמנ םש רשא רבדמב

 הלצו ,עדמ שיאל הכירצו הלודג תונמוא אוה הזכ הכאלמו בגועו רנכ שפת לכ

 הכירצ הזכ הכאלמו ,לזרבו תשחנ שרח לכ שטל ןיק לבות תא הדלי איה םג

 לאלצב םשב יתארק האר (א״ל תומש) בותככ ,עדמ לעבו קזחו אירב שיאל
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 אאו אבה אא 'ה עט^יו בותככ ,יחה ןמ היה ותחנמש אע אבה תחנמ ׳ה יניעב

 .העש אא ותחנמ אאו ןיק לאו ,ותחנמ

 והערל שיא ןיב האנק •ל רמאמ

 אנקתמ היה ןיקש רמוא הצר ,האנק היה ויחא אבהו ןיק ןיב היהש בירהו

 אנקתמ היה ןיקש אוה וניינעו ,ותחנמ אאו אבה אא ׳ה העשש אע ויחא אבהב

 אמע יתאבו ,תדבוכמו האק היה ותדובעו ,ןאצ העור .דיה אבהש אע ייחא אבהב

 ,דואמ השק היה הדשב ותדובע ןיק ןכ אא ,דובכב ותיחמ תא השע הבר העיגיו

 תוכאכואמו תובע וידיו םירעוכמ וישובאמ ,שמשה םוחו ובא תעזמ ורחש וינפ

 חור אפשו דבעכ ענכנו ףופכ ופוג אכו ושארו ,הדשב השקה ותדובעמ רפעב

 טיבמו ףוקז ופוג םירוהט וישובאמו םייקנ וידי אבה ןכ אא ,ץר א א הטמא טיבמה

 אגוסמ אוהה םוקמה עודיכ ןדע תמדקב דועו ,הגות ןיאמ חמשו ואהצ וינפ ,האעמא

 ךרדב הנש הנש רשעתנו בר הנקמב חיאצמו ףואה אבה היהו ,הנקמ יאדגמא בוטו

 תמא אוה ןה ,ןיק םע היה ןכ אא ׳םיאפכ אפכ וברו ורפ ןאצהש ונייה עבטה

 ןיק חרכומ היהו ,םדאה היחי ודבא םחאה אע אא אבא םחא עבשי ותמדא דבועש

 האמח רובע ומע ףיאחהא אבה אא איבחאו הדשה תאובת תא ומכש אע תאשא

 יד ףא וא היה ופכ תעיגימו השקה ותדובעמ ןיק רשעתנ אא םאועמו ,באהו

 בירח אב הז ידי אעו ,ויחא אבהב ןיק אנקתמ היה ןכא ,הבערה ושפנ עיבשהא

 א״זח ורמאש המ אוהו ,והגרהיו ויחא אבה אע ןיק םקש הביסה היה הזו םהיניב

 רמוא הצר ,םאועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה (תובא יקרפ)

 םדאה תא ןיאיצומ םהו תובר תוער םדאא אצמי האאה םירבדה השאש ידי אע

 אע אבהו ,אבהב אנקש אע ןיק תע אאב וטמוק םהינשו ,םאועה ןמ

 ןיק םגו ,םינשב ףר ודועב אבה תא גרה ןיק ,ודמעמב ויחא אע אשנתהש

 יתגרה שיא יכ ,ר״בב א״זח ורמא רשאכ ףמא ונב ןבמ תורוד עבש רחאא גרהנ

 וא המדנו ןיק תא הארו וכשומ ןיק אבותו אמוס ךמא היהש יתרבחא דאיו יעצפא

 אוה ,וא ןידדומ דדמ רשאכ א״זח ורמאו ,וגרהו תשקב ףושמא ויבאא רמאו היחכ

 תודמ השאש ידי אע םויה דעו ,גגושב ונב ןבמ גרהנ אוהו גגושב אבה תא גרה

 תוגאפמא םדאה ינב ויהו ,והער תא שיא ובירי ,דובכו ,הואת ,האנק האאה תונוגמה

 ,ויאעב םע אעופה ,ונודא םע דבעה ,םהיניב וביריו ,ויחא תא שיא ואנשיו תונוש

 שיא ותימיו םהיניב המחאמ וכרעיו ואנקתי םעב םע םג ,רישעב אנקתמ ינעה

 ןיאיצומה ,דובכו הואתו האנק אוהו האאה תוערה תודימ שאשה ינפמ ויחא תא

 ותימי חצנא אאו והערב שיא םישנאה ובירי םאועא אא ףא ,םאועה ןמ םדאה תא

 יעדיו ,םתירחאא וניביו ואיכשי םדאה ינבו ,םוי אובי אוב דועו ,ויחא תא שיא

 בוט אא אוה הווהה םתגהנה רדסשו םהישעמו םהיכרד אכב המה םיאכס יכ

 לביטי זאו ,רצ וא םתרצ אכבו וא ער םג אוה וריבחא ער רשאכ יכ ישונאה ןימא
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 םהרבא 'הל תונברק ובירקה ה׳חות ןתינ םרט בקעיו קחצי םהרבא םישודקה

 בותככ ,קחצי ונב תהת הלעל והלעיו ליאה תא הקיו (ב״כ תישארב) בותככ

 (ח״כ תישארב) בותככ .בקעיו ,׳ה םשב ארקיו חבזמ םש ןכיו (ו״כ תישארב)

 ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו ,םיהלא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו

 חצר ל״ז םימכח יתפש בתכו 'ה םדק ןמ הלע חלפ יחא יד םולקנוא םוגרת .ךל

 לא ול ארקיו חבזמ םש בציו (ג״ל םש) רמאנו תונברק בירקיש אוה יאדו רמול

 דועו ,לא תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו (ה״ל םש) רמאנו ,לארשי יהלא

 חרילו שמשל תונברק בירקהל וליחתה זא יכ ,'ה םשב ארקל לחוה שונא ימיב

 תובא לבא ,םהל םידבוע ויהו םיהלאל םתוא םיבשוח ויחש םימשה אבצ לכלו

 ירבוע ויה םשה ישנא ראש לכו /הל ןברק ובירקה בקעיו קחצי םהרבא םישודקה

 םיהלאל חבוז רמאו הנשויל הרטע ריזחה םולשה וילע וניבר השמו ,םילילא

 תונברקה בירקהל םכיהלא 'ה תא םתדבעו ,שדקמ יל ושעו רמאו םרחי םירחא

 ם״וכע תקחרה םושמ היה אל תונברקה םעטש עמשנ רומאה לכמ ,ותלוזל אלו ׳הל

 תורתסנהש םדוק יתרמא רשאכו ,שממ תונברקב ׳ה תא דובעל ךא ,לארשימ

 תורוהל אוה תונברקה םעמ ונל הלגנהו ויאריל אוה תונברקה דוסו וניהלא 'הל

 ,לכה ןודאו לכה ארוב ,תובסה לכ הבס ,הובג אוה הולא רשא תעד םדאה ינבל

 ,ןובושי וילא םלוע יאב לכו יח לכל םייח ןתונה אוה ,לכה שרושו לכה רוקמ

 ומצעב שאהו שאב ךרשנה רבד לכ יכ ,׳הל שא 'הל השא ,ל״ז י״שר שריפ רשאכ

 'לדגמ לארשי ינבל תוירשפא ןתנ תונברקה ידי לעו ,'ה לא ושרשו ורוקמל בושי

 רוכמל לארשיל םימכחה ורסאש םושמ ,לארשי שיאל קושב םתמחב רוכמל הנקמ

 ז י א םוקמ לכבו (ב״ע ד״י רד הרז הדובע) ל״זח ורמא רשאכ ירכנל ותמהב

 ,הרובשב ריתמ הדוהי יבר ,ןירובשו ןימילש ןיחייסו םילגע הסג המהב םחל ןירכומ

 יואר וניא הרובשו סוסהש םושמ םעטה םש יתרמאו ,סוסב ריתמ אריתב ןבו

 היהי אלו בר הנקמ ילארשי שיאל היהי םא ילוא הרותה הששחו ,ןברקל בירקהל

 ינבל הלקת אובי הז ירי לעו רוסא ירכנל םרכמלו םרובע הערמ הדש יד ול

 תונברק בירקהל ׳ה הוצ ןבל ,הרשב תא ולכאיו םתמהב תא וטחשיש לארשי

 שיא ןיא יכ ,ילארשי שיאל קושב והנקמ רוכמל תוירשפאה םדאל היהי ןאו

 חז ידי לעו ,תאטחו הלוע ןברק איבהל םיכרצנה המה םיברו ,אטחי אל רשא

 תליכא רוסיא רבד לע ירמאמב יתחכוה רשאכ רשב לוכאלמ לארשי םע ענמי

 ראש לכ לע הנוילע הגרדמב דמוע אוהש ןויכ םדאה רמאי אלש אוהו ,רשב

 ישעמב והלישמת והרטעת רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו בותככ םייחה

 רמול הצר ,ומצעל ןברק איבהל םדאהל רתומ ןכ לע ,וילגר תחת התש לכ ךדי

 היהיו ערו ביט תעדה ,ץע לכאי רשאכו ,ורשב תא לוכאלו יחה תא טוחשל

 בירקהל ,םכיהלא 'ה תא םתדבעו בותכה רמא ןכל ,ערו בוט יעדוי םיהלאכ

 ןח האצמ ןכל ,םרחי םירחא םיהלאל חבוז רמאו ,םכל אלו ודבל ול ,׳הל תונברק
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 שפנו ,ןברק איביו אטחישמ ,אטחי אלו ׳ה לוקל םדאה עמשיש בוט יכ רמול

 ונוע רפוכיו ןברק איבי ףכ רחאו הבושת השעיו ׳ה לוקל עמשי אטחת יכ םדא

 לע הלילח הלעי אלו ,תונברקה תנווכ םא יכ רקיעה אוה תונברקה השעמ אל יכ

 שודקה הוצ אל יכ ורמא םישודקה םיאיבנה יכ רמאל לארשי ינבמ שיא בל

 םהיטרפ לכב םישרופמ תוישרפ המכב הרותב םיבותכה תונברקה לע אוה ףורב

 הרומה בתכש תונברקה םעט יל הארנ אל ןכל ,תונוש םיתעבו םינוש םינינעב

 תונברקה םעטב םלענ דוס שי תמאב יכ ,לארשימ ם״וכע תקחרה ןעמל אוהש ל״ז

 רשאכ אוה ׳ונל הלגנה םעטהו ,ויאריל 'ה דוסו ,וניהלא ׳הל תורתסנה ןמ אוהו

 תולכשומה ומכ םינומדקה םימימ םדאל היה תונברקה גהנמ יכ םדוק יתרמא

 בוטה רובע הולאל הדות תתלו הבוט ריכהל עבטב אוהו ,םראב רשא תונושארה

 בותככ ,'הל החנמ ןברק ןיבירקמ וינבו םדאה היהו ,ומע הסיע רשא דסחהו

 ,ןהיבלחמו ונאצ תורכבמ אוה םג איבה לבהו ,'הל החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו

 םושמ הולאל היוצר רתוי התיה לבה תנווכש םושמ ,ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו

 םמורל התיה ותנווכו ,הבוט ריכמ היה ותחנמבש הזמ ץוחו ,יהה ןמ התיה ותחנמש

 אוהש ,הובג לכ לעמ הובגו תובסה לכ הבס אוה הולאש ,יח לכ לעמ הולא תא

 ימול הצר ,ותחנמ לאו לבה לא 'ה העש ןכל ,לכ ןודא אוהשו םישעמה לב ןובר

 ןיק לאו ,וידי השעמב והכרביו ׳ה יניעב ותנווכו לבה השעמ היוצר התיהש

 ,יחה לכאמ אוהו המדאה ירפמ היה ןיק תחנמש םושמ ,העש אל ותחנמ לאו

 םושמ ,הולא תוממור ותחנמב רכינ אלו דבל הבוט תרכה ףא היה ןיק תנווכו

 לאו ןיק לא ןכל ,הולאל רוככ תתיחפ הז היהו ׳יחה ןוזמ אוה המדאה ירפש

 האר ,ותכרב תא ונממ ענמיו הולאל הצרנ אל ותחנמש םושמ העש אל ותחנמ

 בותככ ׳הל הלוע ןברק בירקה הנ םגו ,םדוק הז ןינעב יתרמאש המ ישוריפ

 רוהטה ףוע לכמו הרהטה המהבה לכמ הקיו 'הל חבזמ חנ ןביו ,('ה תישארב)

 תונברקה ןינע ל״ז ם״יבלמה שריפ ,החינה חיר תא ׳ה חריו ,חבזמב תלע לעיו

 ידי לע הלעמל םילוע םיינחורה םיקלחהו רפעל םייח ילעב ףוג תא ףרושש אוה

 םפרשלו םלטבלו ורמה תוהכ עינכהל דמלי הזמו ,םיקבדה ןיב דירפמה שאה

 יתנווכו ותבשחמ יפ לע תוינחור הלעמש ׳ה תבהא תבהלש שא יפשר ידי לע

 יכ רקיעה אוה השעמה אל יתעדלו ,השעמל ותבשחמ ףרצמ ׳הו ,'הל הבוטה

 ורמא רשאכו הרותב םירומאה תוצמה לכב רקיע אוה הנווכהו הבשחמה םא

 תנווכל שובל אוה הוצמה השעמ יכ .המשנ אלב ףונכ הנווכ אלב הוצמ ל״זח

 םוקמב יתרמא רשאכ ,המב םדוק רתסנ היה רשא הבשחמה תולגתה אוהו הוצמה

 תונברקבו ,השעמה ןמ לודג דומילהש ל״זח רמאממ יתחכוהו תעדה רבד לע רחא

 'ה לוקב עומשל םדאה בל עינכהלו הולא תא םמורל רקיעה אוה הנווכה ןכ םג

 תוינחורה לבקמ ׳הש וב רשא תוינחורה רמול הצר ,החינה חיר תא ׳ה חריו

 וניתובא ןכו ,'ה ינפל חור תחנ אוה הנווכה אוהו תונברקה השעמ ןמ הלועה
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 צ״זח ורמאש המש תמאה אוה ןה ,יל הארנ אציו ,ם״וכעמ צארשי םע תא

 וחצמב וצ היה תחא ןרק ןושארה םדא בירקהש רוש (א״ע 'ח רד הרז הדובע)

 םדאהש ורמא םינפ צכ צע .ןכ םג דוס וב שי ויתוסרפצ תומדוק ויתונרקש וא

 ןברק ואיבהש הרותב שרופמ בותכ םדאה ינב צבהו ןיקו .ןברק בירקה ןושארה

 וא ,רמאצ ינא חרכומו /הצ החנמ איבהצ םדאה ינב ועדי ןיאמו /הצ החנמ

 הצר ,םהיבאמ ןכ תושעצ ווטצנו 'הצ ןברק בירקה םהיבאש ואר םדאה ינבש

 ,הריקחו ןויעב רמוצ הצר ,הוצאמ ׳הצ החנמ ןברק איבהצ ווטצנש וא ,הצבקב רמוצ

 היה תונברקה םעט םא יצ השק דועו ,הרז הדובע ידבוע םצועב דוע היה אצ זאו

 הצעת ןפ ףצ רמשה ,בותכה רמא עודמ ,צארשימ הרז הדובע תקחרה ןעמצ

 הרותה הרסאו ,'ה רחבי רשא םוקמה צא רמאו ,הארת רשא םוקמ צכב ףיתוצוע

 ץוחב צארשי ינב ורוגי רשאכ יכ אוהו ,ארבתסמ ףפיהצ יתעדצו ׳ץוח תונברק

 ,םהישעממ ודמציו םיוגב וברעתי ןפ ששח היהו ,םיציצא ידבוע םימעה ןיב ץראצ

 צבא ,'הצ ןברקה איבהצ ףא ,םיוגה השעמכ ושעי אצש םהצ תווצצ יואר היה

 אמש שי ששח ןיא זאו ,צארשי ץראב םתמדא צע צארשי ינב ובשי רשאכ

 ,צצכ ןברק םוש םש ובירקי אצש םהצ תווצצ ףירצ היה םיוגה ישעממ ודמצי

 צכב ףיתוצע הצעת ןפ ףצ רמשה רמא רשא הזה ןינעה יכ בתכ צ״ז הרומה דועו

 היה ףצ רמשה יווצה םא יתעד יפצו ,תודובעה ןמ ןימה הז טעמצ אוה ,םוקמ

 הוצא יווצ היהי אצ עודמ ,ץוח תונברק בירקהצמ םתוא ענמהצ צארשי ינבצ יד

 צ״ז הרומה דועו ,צארשי ץראב ףא םוקמ צכב צצכ ובירקי אצש צארשי ינבצ יד

 םיחיכומש םיאיבנה ירפסב הברה אצמנ ףצ יתיצג רשא ןינעה הז רובעבו ,םש בתכ

 ןניאש ןהצ וראבו ,תונברקה ־איבהצ םקזחתהו םתוצדתשה בור צע םדא ינב

 ץפחה צאומש רמא ,םהיצא ףירצ וניא םשהשו ,דאמ הכירצ תנווכ ןמצעצ ןינווכמ

 רמאי םכיחבז בור יצ המצ היעשי רמאו ,'ה צוקב עמשכ ,םיחבזו תוצועב ׳הצ

 םתוא יאיצוה םויב םיתיווצ אצו םכיתובא תא יתרבד אצ יכ רמא הימריו ,'ה

 ביטיה םיראובמ הצאה םיבותכה יתעדצו ,חבזו הצוע ירבד צע םירצמ ץראמ

 אוה הז אצ יכ םהצ ורמאו צארשי ינב תא וחיכוה םיאיבנהש אוהו ,םניינע

 ימאו ,ונוע רפכצ ןברק ףכ רחא איביו םדאה אטחיש אוה ףורב שודקה ןוצר

 צוקב עמשתש בוט שוריפ ,׳ה צוקב עמשכ םיחבזו תוצועב 'הצ ץפחה צאומש

 םכיחבז בור יצ המצ היעשי רמא ןכו ,ןברק איבתו אטחתשמ ,אטחת אצו 'ה

 איביו הברה םדאה אטחיש הצרי אצ אוה ףורב שודקהש רמוצ הצר ,*ה רמאי

 יכ ,הימרי רמא ןכו ,צצכ ןברק איבי אצו צצכ אטחי אצש בוטו ,הברה תונברק

 רבד צע םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םיתיוצ אצו םכיתובא תא יתרבד אצ

 צע ןברק איביש ןעמצ םדאה אטחיש םהמע יתרבד אצ רמוצ הצר ,חבזו הצוע

 הזה רבדה תא םא יכ םש רמאו ,ןברק איבי אצו אטחי אצש בוט יכ ,ותאטח

 הצר ,םעצ יצ ויהת םתאו םיהצאצ םכצ יתייהו יצוקב ועמש רמאצ םתוא יתיויצ
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 המדא דבוע יכ ענ תויהל המדא דבוע שיאל רשפא יאש םושמ ,הז אוה ,ענ אלו דנ

 רמול הצר .דונ ץראב .ענ אלו בשיו בותכה רמא ןכלו ,דחא םוקמ לע בשיל ךירצ

 שיאכ דדבל .דונ ץראב בשיו ,ויתובא תיבמ ותחפשממ קוחר הירכנ ץראב דנ אוהו

 אלו דנ היהש לע ,ושנועמ וגלפ ןיקל ךורב שודקה לחמש ל״זח ורמא ןכל ,יודנב

 עונהש ,המדא דבוע היהש םושמ ענ היה אל ןיקש ל״ז םיבלמה תעד אוה ןכו .ענ

 .תחא ץראב בשויו ומוקמב אוה דונהו ,הנידמל הנידממ אוה

 תונברקה םעט .ט״כ רמאמ

 לע םדאה דמע רשאכ ,םינומדקה םימיב דועש ונדמלת השודקה הרותהו

 אוהש לכה ארוב הולא תא םדאה ריכה ,הלא ארב ימ רמאו הלעמ יפלכ ףקזו וילגר

 תודוהל םדאה ינב בלב הלותש תאזה הנומאה התיהו .לכל סנרפמו ןזה אוהשו לכ ןודא

 ינפ תא םדז$ה רחש םינומדקה םימיב דועו ,םהמע השוע רשא הבוטה לכ לע 'הל

 תוהלאה תעד תוחתפתהה תבס רבד לע םלועהו הולא ירפסב יתבתכ רשאכ ,ויהלא

 תע הנשה ךוסל רמול הצר םימיה ץקמ םדאה ינב לבהו ןיקו ,םדאה ינב ןיב

 הנשב םהמע השע רשא הבוטה לכ לע ׳הל תודוהל 'הל הדות תחנמ ואיבה ךיסאה

 .םהידי השעמ לכב ,האבה הנשל דיתעל םתוא ךרבי ןעמל וינפ רפכלו .הרבעה

 ,רמאו תונברקה םעט שריפו בתכ (ב״ל קרפ ׳ג קלח םיכובנ הרומ) ל״ז ם״במרה

 םלועב םסרופמה גהנמה היהו .ודובעת ותואו רמאו ,םכיהלא ׳ה תא םתדבעו ביתכ

 םייח ילעב ינימ בירקהל הילע ולרגי רשא תולוכה הדובעהו •וב םיליגר זא ויהש ולוכ

 .םהל רטקלו םהל תוחתשהלו ,םימלצה םהב םידימעמ ויה רשא םהילכיהב
\ 

 םיושעה םהה תולכיהה תדובעל םינותנה םישנאה זא ויה םישורפה םידבועהו

 ונוציש ויתואירב לכב תראובמה ותלובחתו ותמכח הרזג אל ,םיבככלו חרילו שמשל

 ,ולבקל בלב הלעי אלש המ היה זא יכ .םלטבלו םלוכ םהה תודבעה ינימ חינהל

 איבנ אובי וליאכ זא המוד היהו ,לגרומל דימת הטונ איהש םדאה עבט יפכ

 וילא וללפתת אלש םכתא הוצ םשה ,רמאיו םשה תדובעל ארקיש הז ונינמזב

 יתלב הבשחמ םכתדובע היהת לבא ,הרצ םויב ותעושת ושקבת אלו ומוצת אלו

 םיארבנל םתויהמ םיקיתעהו םהה תודבע ינימ 'ה ריאשה הז ינפמו ,השעמ

 .ךרבתי ול ןתושעל ונוצו ,ךרבתי ומשל םהל תותמא יאש םינוימד םיניינעלו

 השעת המדאה חבזמ ,ומשל חבזמה היהישו שדקמ יל ושעו ,ול לכיה תונבל ונוצו

 וריטקישו ,ול וחתשישו ,׳הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא ,ול ןברקה היהשו ,יל

 תקחרה ךא היה תונברקה םעט םא ןכ םא ,רמאו ל״ז ן״במרהל השקו ,וינפל

 דוע היה אל זאו ,ןברק לבהו ןיקו ןושארה םדא ובירקה המל ,לארשי םעמ ם״וכע

 יכ הזב תמאהו בתכ ושוריפב ל״ז בוט םש וניברו ,םלועב הרז הדובע ידבוע

 דוס ול שי ,ל״ז וניבר תעד יפכ בירקה םדא םאו ,ןברק בירקה אל םלועמ םדא

 קיחרהל ידכ אוהו תונברקה םעטב הרומה תעדל םיכסמ אוהש הארנכו ,ןכ םג
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 וטפשמו •תומ טפשמ עושב אטחל ןיא יכ םקוי םיתעבש ,לבה תא ןיול גרה רשאכ
 םימעה ןיב טפשמה אוה רשאכ ,ותומ םוי דע המש תויהלו טלקמה ירע לא סונל
 וטפשמ .אוהה שיאה תמו וגרהל ותנווכ היה אלו ףורגאב והער תא שיא הכי יכ
 ךרא לא יכ .םקוי םיתעבש ,ןיק גרה לכ ןכל ,וייח ימי לכ םירוסאה תיבב תויהל אוה
 עשפו ןוע אשונ יכ ואובי םימיל גגושב אטוחהל שינעהל ןיתמי אוהו ,אוה םיפא
 ,ואצומ לכ ותוא תוכה יתלבל תוא ןיקל ׳ה םשיו ,הקני אל הקנ ךא ,אוה האטחו

 ול רמא רשא תעה דע הירב םש וב עגפ אל תאז לכב ,ץראב דנו ענ ןיק היהש ףאו
 םימד וידי יכ וילע דיעמ וינפ חצור שיא לכ יכ ,אוה ןיקל 'ה םש רשא תואהו /ה
 ירוצי לכ ןכ לע יכ ויתומצעב חצרו אוה ער שיא יכ וב התנע וינפ תרכהו ,ואלמ
 ,וחצמב ןרק ןיקל ול םשש ל״זח ורמאש אוה הזו .וינפמ וסוניו ותוא וארי םלועה

 הזו ,רדנב שיאכו אמט שיאכ םלוכ יניעב ןיק היהו ,תערצה תא וילע חירזה וא
 רמול הצר /ה ינפלמ ןיק אציו .ואצומ לכ ותוא תוכה יתלבל הבסהו תואה היה
 לכ ותוא תוכה יתלבל תוא ול ןתיו .ןיק ינפ לעמ םיהלא םלצ רס טפשמה רחא
 םיהלא םלצב יכ םמלצ םושמ םדאה ינבמ וארי תויחה םינפל רשא תחת ,ואצומ
 ינפלמ ןיק אציו ,ואצומ לכ ותוא תוכח יתלבל רחא תוא ול ןתנו ,םדאה תא השע
 בושב םא יכ אוה ךורב שודקה רמא תמה תמב ץופחא אל יכ ,רונ ץראב בשיו 'ה
 ׳ה לחמ ןכל ,אושנמ ינוע לודג רמאו םיהלא ינפל הדותה ןיקו ,היחו וכרדמ עשר
 עשפ לע רבועו ןוע אשונ לא יכ ,םקוי םיתעבש ןיק גרה לכ ,׳ה ול רמאיו ןיקל
 הכ יכ ,תאטחה שפנל לומג בישיו םוי אובי אב יכ ,הקני אל הקנ ךא ,האטחו

 גגושה ףאש םדאה שפנ תא שרדא ויחא שיא דימ (,ט תישארב) םיהלא רמא
 ןנמזמ אוה ךורב שודקה ידיל הנא םיהלאהו (תוכמ ) ל״זח ורמאו ,הרפכ ךירצ
 תחתו ,אגלפ אוה ךורב שודקה ול לחמ הבושת השע ןיקש לעו /וכו דחא קדנופל
 ,דונ ץראב בשיו ׳ה ינפלמ ןיק אציו ,אגלפ ול לחמ ,דנו ענ תויהל היה וטפשמש

 םידנ םילוגה לכש ,ל"ז י״שר שוריפ דונ ץראב בשי םא יכ ץראב ענ היה אלו
 ורמאו ,טלקמ ריעל םוקמה היהו ,ןדע ןגמ שרוגשכ ויבא הלג םש ,ןדע תמדקב ,םש
 ינוע לודג ןיק רמאד ןויכ (ב״ע ד״נ ףד תישארב השרפ אתפסות רהז) ל״זח
 אתימדקב הילע רזגד ןיגב .הישנועמ וגלפ אוה ךירב אשדוק היל לחמ ,אושנמ
 ןיק אציו ד״הה ידוחלב רונב ראתשא אתשהו ,ץראב היהת דנו ענ היל רמאו
 םש ורמאו ,ענ אלו אעראב דנ יוהמל ןיגב הוה םדק ןמ קפנ דכד רמולכ ,'ה ינפלמ
 ,ןיק ול רמא .ךניד לע דיבעתא המ ירב .םדא ול רמא .׳ה םדק ןמ ןיק קיפנ דכ
 ,אוה ךיאה ול רמא .ירוחלב דונב אוה ךירב אשדוק יל ליחמד תירשבתא רבכ ,אבא

 ,הבושתד אליח ףיקתו בר אוה ןיד יכו ,םרא רמא ,הימק תירואו תיבתד ןיגב ול רמא

 (ב״צ םילהת) רמאו חתפ ,ול האדואלו הירמל אחבשל ארש .תעידי אל אנאו

 האדואלו אבתאלו אחבשל בוט רמאלכ ׳הל תורוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ
 תויהל ןיקל אוה ךורב שודקה ול לחמש ןינעה ןיבהלו .אוה ךירב אשדוק הימק
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 עודיכ ,החכ תת ךסת אל המדאה הז ידי לעו ,ץראב היהת דנו ענ ןכל ,ןאצה
 היהת התא רשאכו ,התדובעל הנושארה הנשב הלובי ןתת אל הלותב ץרא רשא
 חרכומ היהת התא ןכ לע ,ךדשב ורעבי רשא ןאצה ינפמ דנו ענ תויהל חרכומ
 ,ךל .דחכ תת ךסת אל המדאה ןכל ,רחא םוקמב הנש הנש הלותב תמדא דובעל

 ףעדיב ,ךיניע דגנל דימת היהי ךתאטחו ךעשפו ,ץראב היהת רנו ענש םושמ
 ,ךיחא לבה תא תגרהו 'ה ינפל תאטח רשא רבד לע ךואצמי הלאה תוערה לכ יכ

 .ךתומ םוי דע ךייח ימי לכ ךופדרי ער קר הז רובעבו

 ןיק גרה לכ ןכל .ח״כ רמאמ

 השרג ןה ,ינועמ לודג ישנוע רמול הצר ,אושנמ ינוע לודג ,׳ה לא ןיק רמאיו
 בותכה רזחו רתסא ךיפאמו רמול הצר ,רתסא ךינפמו המדאה ינפ לעמ םויה יתא
 ?"ז י״שר שריפ ,ינגרהי יאצמ לכ היהו ,ץראב דנו ענ יתייהו ,אוה המ סירפמו

 םהמו ומאו ויבא קר םהמ ארייש ויה אל ןיידע םדא ינב לבא ,תויחהו תומהבה
 ,דחא םוקמב בשוי היה ןיקש ןמז לכ יכ רמול יל הארנו ,והגרהיש ארי היה אל

 ץראב דנו ענ היהי רשאכ לבא ,הלילב תויחה ינפמ אבחהל להאו תיב ול היה
 שנועה ,אושנמ ינוע לודג רמא ןכ לע יכ ,והגרהי תויחה זא בגשמו רוצמ יתלב
 תא יתגרה ןודזב אל יכ תעדי 'ה התאו ,תומ טפשמ ילע תרזג יכ ,ינועמ לודג
 ('ד םירבד) ביתכו ,תומ טפשמ יל ןיא ןירה ןמו ,ךינפל יתאטח הגגשב ךא ,לבה

 רשא חצור המש םונל שמש החרזמ ןדריה רבעב םירע שלש השמ לידבי זא
 היהאש יד ןכ לע ,לבה תא תימהל .דתיה אל יתנווכו ,תעד ילבב והער תא חצרי
 ינגרהי ,יאצמ לכ היהו ,הימתב ?רתסא ךינפמו ׳תומ טפשמ יל ןיא לבא ,דנו ענ
 תוארקמה ןמ דחא הז ל״ז י״שר בתכו ,םקוי םיתעבש ןיק גרה לכ ןכל ,׳ה ול רמאיו
 גרוה לע ושוריפ ןיא ,ל״ז םימכח יתפש בתכו ,ושריפ אלו וזמרו םהירבד ורצקש
 רחאל גרהיש המקנ וב השענ אלו ןיק תא גרה ךמל אהד ,םקוי םיתעבש ןיק
 םקוי םיתעבשו ,אוה הרעג ןושל ןיק גרה לכ ןכו ארקמה תלחת אלא ,םיתעבש
 ומכו ,תורוד ׳ז דע אלא ןיקמ ותמקנ לבה לבקי אל יכ רמול הצר ,ןיקא יאק
 שי דועו ,ןיק תא גרוהא אלו ,ןיקא יאק םקוי םיתעבש ארקמה רוס חיכומש
 המל השק היה ןכ םא .םיתעבש םקוי ןיק גרוה לכ שריפ ךיא ןכ םאד לואשל
 ןינע אוה םקוי םיתעבש תלמ ךהרכ לע אלא ,םיחצור ראשמ רתוי םיתעבש םקוי

 תוארקמה ןמ דחא הז ןכ לעו ,תוורוד 'ז דע ןיקמ םוקני אוה ךורב שודקהש ומצע ינפב
 םתעדלש םושמ ,ורצקש תוארקמה ןמ רחא הז םתעדלש רמול יל הארנו ,ורצקש
 השק היה ןכל ,שפנ תחת שפנ אוה דיזמב אטחה ןירו .דיזמב לבה תא ןיק גרה
 אוה םתעדל ןכל .םיחצור ראשמ ללכה ןמ אציו .ןיק םקוי םיתעבש רמאש םהל
 ןיא גגושב לבה תא גרה ןיקש יתעדל לבא ,םהירבד תא ורצקש תוארקמה ןמ
 גגושב והער תא גורהיש ימ לכ שריפ ,ןיק גרה לכ ןכל וטושפ היהיו ,רצק ארקמה
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 לבה היא ,ךיחא לבה יא הלאשה לעו ,םתס יתעדי אל ול בישה םדוק יתשריפ

 תא חקלש לע ןיק טרחתמ היהש יל המודמכו ,יכנא יחא דמשה ול בישה ךיחא

 ןמ החנמה איבהש ול עדוי רשאכ ׳ה והכרבי אל ילוא ,ורמאב הקזח דיב ןאצה

 היהש בירה רבד לע ול רפסיו ,אוה ךורב שודקה ינפל ןיק הדותה ןכל ,לזגה

 ,וילע סעכו הדשה תאובת תחת ןאצ ומע ךולחהל לבה הצר אלש לע םהיניב

 ,הקזח דיב ןאצה ונממ חקלו ץראה לע לבה לפנ רשא דע ותוא הכה ומעזבו

 םג ׳ה והכרבי ןעמל לבה תחנמכ ׳הל החנמ ןאצה ןמ איבהל אוה םג לכוי ןעמל

 .ותוא הכה רשא תוכמה ןמ ,לבה תמ יכ עדי אל ןיקו ,הדשה תאובתב ותוא

 ביטיהל תרמא הנה ,ומד תא תכפשו ךיחא לבה תא תגרה יכ תישע המ רמאיו

 ,ךיחא םד ךופשל תושעל תוערה התאו ,ןאצה ןמ החנמב ינפ רפכלו ךישעמ

 זא ,דיזמב ותוא חצר תייה םא יכ ער ,המדאה ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק

 ותוא תגרה התא לבא ,ומדב ךמד שפנ תחת שפנ ןידכ ךשפנמ ותמקנ יתמקנ

 ןיא ןירב ךא ,םתמקנ םוקנל המדאה ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק ןכל ,גגושב

 ,האטחו עשפו זוע אשונ יכנא םיפא ךרא לא יכ ,העשה ותואב תומ טפשמ ךל

 אובו ,הקנא אל הקנ יכ חכשת לאו רוכז ךא ,םיתעבש דע ךשנעל ןיתמא ןכל

 ,המדאה ןמ ילא םיקעוצה ךיחא םד תמקנ םקנאו ךשארב ךלומג בישאו םוי אובי

 ,ךדימ ךיחא ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ התא רורא התעו

 היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ רורא היהת התא ,התע תעל רמול הצר ,התעו

 תמש עודיכ ,םיערה ךישעמ הסכ המדאהש ךבלב רמאתו ךיחא ימד תא תחקל

 אל םלועל יכ ךמע טפשמה היהי ןכ אל יכ עד ,בלה ןמ חכשנ רפעב הסוכמה

 תא התצפ רשא המדאה ןמ רורא היהת התאו ,הזה ערה השעמה תא חכשת

 היהתו תאזה המדאה תא דוע רובעת אל יכ ךדימ ךיחא ימד תא תחקל היפ

 תת דסת אל המדאה תא דובעת יכו ,רחא םוקמב המדאה תא דובעל חרכומ

 רשא ךיחא לבה תנומתו ךולהבי ךיתובשחמ יכ ,ץראב היהת דנו ענ ,ךל .דחכ

 ךא םא וחכשל לכות אלו ,ךינפל דימת ץוברת חצרה תאטחו ,ךיתעבת תגרה

 ינפל דועי חצרנה תומד רשא עבטה ךרד אוה ןכ יכ ,ומד תא המדאה הסכ

 ,ונוימדב חצורה ייח תא ררמיו ותומ םוי דע םולחב וא ץיקהב הארמב חצורה

 טפושה לא אובל והחירכי וא ,ומצע תא תימיו וייחב חצורה ץוקי םימעפלש דע

 ,םייחמ ותומ ול בוט יכ ,תומל םיטפושה דימ ושנוע לבקלו ואטח לע תודותהל

 םושמ דחא םוקמב הולשב ןיכשל לכות אל יכ ןיקל ךורב שודקה רמאש אוה הזו

 ענ ,םוקמל םוקממ הנממ סונת התאו ךירחא חודרת ךיחא לבה חצר תנומתש

 .ןאצ העור היה לבהו ,המדא דבוע תייה התא התע דע דועו ,ץראב היהת דנו

 תא רומשיו הערי ימ התעו ,ךדשב וריעבי יתלבל ןאצה תא רמוש אוה היהו

 הז םושמו ,דסאי םרט הדשה תאובת ולכאי ןאצה ,ךדש ערזת יכ היהו ,ןאצה

 ןמ ךדש תא קיחרהל בר קחרמ םוקמל םוקממ האלה עוסנל חרכומ היהת התא



 הרובגב תשבלתמ המכחה .וכ רמאמ 58

 תא יתתנ /.ד םואנ םהה םימיה ירחא לארשי תיב םע תורכא רשא תירבה תאז

 אלו ,םעל יל ויהי המהו ,םיהלאל םהל יתייהו ,הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות

 סנסקמל ותוא ועדי םלוכ יכ ,,ה ועד רמאל ויחא תא שיאו והער תא שיא ודמלי

 הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו ,איבנה היעשי רמאו .׳ה םואנ ,םלודג רעו

 אצת ןויצמ יכ ,ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יהלא תיב לא רד רה לא

 אל ,תורמזמל םהיתותינחו ,םיתאל םתוברח ותתכו .םילשורימ ׳ה רבדו הרות

 ,הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו ,המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי

 וחירהו ,'ה תאריו תעד חור ,הרובגו הצע חור ,הניבו המכח חור ,׳ה חור וילע החנו

 ,םילד קדצב טפשו ,חיכוי וינזא עמשמל אלו ,טופשי ויניעהארמל אלו ,׳ה תאריב

 רגו ,ויצלח רוזא הנומאהו ,וינתמ רוזא קדצ היהו ,ןדא יונעל רושימב חיכוהו

 .םב גהנ ןטק רענו וידחי אירמו ריפכו לגעו ,ץברי ידג םע רמנו ,שבכ םע באז

 קנוי עשעשו ,ןבת לכאי רקבכ היראו .ןהידלי וצבריו וידחי הניערת בודו הרפו

 רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ,הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רח לע

 םימיב לבא דיתעל היהי הז לכ ,םיסכמ םיל םימכ העד ץראה האלמ יכ ,ישדק

 היה רשאכ יהיו ,רבג םילאד ןאמ לכו םלועב ררתשה הרובגהו חכה םינומדקה

 ויחא לבה לא ןיק םקיו הדשב םתויהב יהיו לבה ןיבו ןיק ןיב ןודמו ביר

 ישפנ תחקלו ותימהל הצר אל ןיקו ץראה לע לפנש דע הכה רמול הצר ,והגרהיו

 יהיו ,גגושב היה חצרה ןכ לע ,דוע םוקי אלו תמ לפנ לבה יכ עדי אלו ,ונממ

 ןאצה איבה דכ יחאו ׳ותיבל בשיו ךליו ןאצה ןמ ןיק חקיו ,לבה לפנ רשאכ

 /הל החנמל

 ךיחא לבה יא .ז״כ רמאמ

 תחנ ירבדב ומע סנכהל ל״ז י״שר שריפ ,ךיחא לבה יא,ןיק לא ׳ה רמאי*

 אל יתעדלש םושמ יל הארנ אלו ,ךל יתאטחו ויתגרה ינא רמאיו בישי יליא

 ^בה יא שוריפ ןכל ,הדותהל המ לע ול ןיא ןכ לע לבה תא גרה יכ ןיק עדי היה

 ,ןאצה ןמ 'הל החנמ התאיבה תא הנה ,ןיקל אוה ךורב שודקה רמאו ,ץכ אוה

 .ךיחא לבה יא ול רומא ןכל ןאצה םע ומצעב אב אל אוהו ,לבה ןאצ ןאצהו

 אל רמאיו ,ךיחא לבה רובע ןאצה ןמ הזיאו ךרובע ןאצה ןמ הזיא רמול הצר

 השע רשאכ החנמה םע לבה אב אל עודמ ךיחא לבה יא ול לאשיו ,יתעדי

 רומשל ךירצ יכנאה יכנא יחא רמשה רמאיו ׳ךיחא לבה היא ,םדוק הנש הנש

 התא אלה ,יכנא יחא רמושה ל״ז ם״יבלמה בתכו ,ואיבו ותאצ תעדלו יחא תא

 התא אלא ויתגרה ינא אל שרדמב ל״זח ורמאש והזו ,יכנא אלו רמושה אוה

 הכה אוהש תמאה רמול אריתמ היה ןיקש רמול יל ,הארנו ,ערה רצי יב תתנש

 ,ומצע רובעב הלזגה ןמ 'הל החנמ איבהו ,הקזח דיב ןאצה תא חקלו ויחא תא

 רשאכ ךיחא לבה יא הלאשה לע ןכל 'ה יניעב הזה השעמה ערי יכ ועדיב
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 תוחפשמ ץובקו תוחפשמל םדאה ינב ץובקל הביסה היה הזו ,הושבכו ץראה

 הלעו םיברה ןוחצנ דרי זא םלועב עדמה רוא ריאה רשאכ ךכ רחאו ,דחא םעל

 רשאכ ,םיברה ליח לע ודי הרבגו המחלמ יסיסכתב עדויה דחאה אבצה רש לא

 העושתו ,המחלמ השעי תולובחתב יכ (ד״כ ילשמ) םולשה וילע ךלמה המלש רמא

 ,ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ םכהל זעת המכחה (׳ז תלהק) רמאו .ץעוי ברב

 םישנאו הנטק ריע ,ילא איה הלודגו שמשה תחת המכח יתיאר הז םג ('ט םש)

 אצמיו ,םילודג םידוצמ הילע הנבו התוא בבסו לודג ךלמ הילע אבו ,טעמ הב

 הרותה רוא ריאה רשאכו ,ותזככחב ריעה תא אוה טלמו םכח ןכסמ שיא הב

 זע דריו םכה הלע םירוכג ריע (א״כ ילשמ) בותככ ,םלועל אב השדח הפוקת

 םיעבראו השש קרפ רזעילא יבר יקרפ) וניבר השמ אוהש ל״זח ורמאו ,החטבמ

 ,ונינעמל אלא הרותה הנתנ אל ,השמ ,תרשה יכאלמ ול ורמא (ב״ע ט״מ ךד

 בא םכל שי יכו ,ךמא תאו ךיבא תא דבכ הרותב ביתכ םהל רמאו השמ רזח

 הנתנ אלו תומ הרקמ םכיניב ןיאש המ ,להואב תומי יכ םדא ביתכ דועו ,םאו

 םינוילעה לא ותמכחב השמ הלע ורמא ןאכמ ,דוע ונע אלו ושחו ,ונליבשב אלא

 זוע דריו םכח הלע םירובג ריע רמאנש ,תרשה יכאלמ לש החטבמ זוע דירוהו

 וניכותב עטנ םלוע ייחו תמא תרות ונל ןתנ םולשה וילע וניבר השמו ,החטבמ

 הב וכלנ רשא ךרדה תא ונל רדסו ,םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוח ונל הרוהו

 ןמז לכ ךא ,אבה םלועל םייחה ץרא בוטב תוארלו ,הזה םלועב ליח לא ליחמ
* 

 םרטו ,ערו בוט יעדוי םיהלאכ תויהל הנוילעה הגרדמל םדאה דוע הלע אלש

 רפסב בותכה לכ תא ןיבהלו תעדלו המינפ ךלמה סדרפ לא םדאה אב אל דוע

 תגהנהל התע תעל בוטה תוטהל םיבר ירחא תדה תא ונל ןתנ אוה ,תאזה הרותה

 ונילע עיפשיו ומע לע 'ה םחריש דע ,םוקמל םדא ןיבו וריבחל םדא ןיב םלועה

 רשא תא ןיבהלו תעדלו םייחה ץראב ׳ה בוטב תוארל הכזנו לודגה רואה תא

 תא םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא ארביו ,יח לכ ןיעמ םלענו הסוכמ ןיידע

 תדה וז ןטקה רואמה תאו ,אובל דיתעה םויה תלשממל עדמה וז לודגה רואמה

 םלוע יימשגה ךושחה םלוע אוהו הלילה תלשממל הרובג אוהו תוטהל םיבר ירחא

 ךאו ׳הליל ןיבו םוי ןיב לידבמו ,רוא ינפמ רוא ללוג אוה ךורב שודקהו ,הזה

 ,םימעה ןיב טשפתהלו ,יניס רהמ הילע םירדלו ץראה לע ליחתה המכחה רוא םא

 ימע ןיב םירשיו םיבוט םירדס תושעל הרובגהו הכה םוקמ הקי טאל עדמה ויזו

 תגהנהל התע תעל בוטה אוה תוטהל םיבר ירחא תדה תנקת ןיידע תאז לכב .ץראה

 םעה ןיב תלשומה איה תוטהל םיבר ירחא תדהו ,םולשה ןעמל תינידמו תיתורבח

 לע רואיו ,בוט ולוכש םויה אוה לודגה םוי אובי אוב דע ,(םלור יטיראיאמ)

 תד דוע לושמי אלו הרובגה לטבתי זא ,עדמהו המכחה וז לודגה רוא ץראה

 םויה אוהו ׳םימעה ןיב הולשו םולש היהי זאש םושמ ,םלועב תוטהל םיבר ירחא

 יכ איבנה והימרי רמא רשאכ .םימלועה ייחל החונמו בוט ולוכש אובל דיתעה
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 וניכותב עטנ םלוע ייחו תמא תרות םדאה ינבל םיהלא ןתנ ,האירבה לפשבו

 םדא ןיבו וריבחל םדא ןיב םלועה תגהנהל םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוחב

 רורב שודקה הנתה ל״זח ורמא רשאכ םהל בוטל האולמו םלועה םויק ןעמל םוקמל

 והותל לכה ריזחא ואל םאו בטומ הרותה ולבקת םא רמאו תישארב השעמ םע אוה

 ץע יכ ,םייחב תרחבו בוטה תאו םייחה תא ךינפל יתתנ האר ביתכו ,והובו

 םלועה תמויקל בוט אוה םיטפשמהו םיקוחה לכו ,הב םיקיזחמל איה םייח

 ,ועלב םייח והער תא שיא הארומ אלמלאו הרצי תבשל הארב והתל אל יכ האולמו

 תא רומשל הרובגו הכ ןכ םג המה הרותב םיבותכה םיטפשמהו םיקוחה ןכ לע

 לש םייח תויחלו רשיה ךרדב תכלל םדאה ינב תא חירכהל םייחה ץע ךרד

 ררתשה רשא הרובגהו חכה ןיב קוליחהו ׳םהל בוטל והערל שיא ןיב םולש

 תואצותש ,הז אוה םיטפשמהו םיקוחה לש הרובגהו הכה ןיבו ,םינפל םלועב

 ערו ןוילכו ןודבא היה ותדלותו ימשג הרובג היה םינפל היה רשא הרובגהו חכה

 הרובגו חכ אוה םיטפשמו םיקוח ידי לע אבה הרובגהו חכה לבא ,םיאורבהל

 םייח ןתונה הניבו המכחמ תעפשומ איה איהה הרובגהו ,רדהב ׳ה לוק ,ינחור

 המ האר ,ימשגה הרובגה תלטבמ ינחורה הרובגהו ,האולמו םלועה םויקל בוטו

 יברמ םשה רפס םשב 'ג קרפ םיונכה יכרע רעשב סדרפב ל״ז ק״מרה רמאש

 איהו עיפשמ חכ שי תאזה הרובגהמ הלעמלו שריפ ,תורובג ןינעב ל״ז השמ

 ירעש רפסבו ,הניבה אוה ימו ׳ה תורובג ללמי י״מ ביתכדכ תורובג ארקנ הניבה

 םילטבמ תורובגש יפל ,תורובג תארקנ הניבה יכ שריפ תורובגה ץינעב ל״ז קדצ

 ללמי ימ (ורתי השרפ) רהזבו ,הנבישי י״מו היוטנה וריו א״דכ ,הרובגה חכ

 תולילמ תפטקו ביתכ אייח יבר רמא ,היל איעבמ רבדי ,ללמי יאמ ,׳ה תורובג

 האלע ידח הרובג אינתו ,ןיקפנ דח הרובגמו ןוניא ןיאיגס ,'ה תורובג ךדיב

 ,אלאמש ןוהנמו אנימי ןוהנמ ,ןיערת ׳נ הנימ ןיקפנו ארטעתו ןירטעד הרטע

 אייח יבר /ה תורובג ןירקא ןוהלכו ןיריהז ןיפילג ,טידרקב רטעתמ דחו דח לכו

 תוריפסהמ דחא לכש אוה תמאהו ,ןלילכ ארב והלכ אהד דסח ׳ה תורובג רמא

 ןינעה לכ תא אצמת םשו ,תוריפס רשעל ישוריפ האר רתכב ןלוכו ןלוכמ לולכ

 םעפו ,המכחו הניב שובלב חטעתתו הלעמל הלעת הרובגה םעפ יכ ,ביטיה רואיב

 חכ תמאב יכ ,תוכלמ אוהו ,הרובג שובלב ךטעתתו הטמל דרת הניבהו המכחה

 .ררבתי ונוצרכ םינוש םיראותב ונל הלגתמה םלועב שי דחא

 הרובגב תשבלתמ המכחה .ו״כ רמאמ
,-.4 

 םילאד ןאמ לכ, ,םלועב ררתשה הריבגהו חכה םינומדקה םימיב םינפל

 רחאו ,רובגהו ז^רה שיאל חוצינה היהו ,והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו ,רבנ

 דחאה רובגהמ [יחצנה דרי זא ,תחא הרוגאל תויהל םישנא וצבקתה רשאכ ףכ

 תא ואלמו וברו ורפ (26 .א תישארב) בותכה רמא רשאכ ,םיחצנמה םיכרה ליח ויהיו
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 ינשכ אוהו תוטהל םיבר ירחא ביתכ ףכ רחאו ,תוערל םיבר ירחא היהת אל

 בותכה אוהו ,םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אבו ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ

 תוביר ירבד עגנל עגנ ןירל ןיד ןיב טפשמל רבדה ףממ אלפי יכ (ז״י םירבד)

 ףל ודיגהו תשרדו ,וב ףיהלא ׳ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו ףירעשב

 רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ ףל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו ,טפשמה רבד תא

 אל ,השעת ףל ורמאי רשא טפשמה לעו ,ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו ׳ה

 ךברקמ איבנ (ח״י םירבד) ביתכו ,לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת

 (א״ע ׳צ ךד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,ץועמשת וילא ךיהלא ׳ה ךל םיקי ינומכ ךיחאמ

 חיגשה אל ןכל ,ם״וכעמ ץוח ול עמש הרות ירבד לע רובע איבנ ךל רמאי םא לכב

 לע ,םיברה דגנכ השעמל הכלה הרוהו םיברה ויהש םימכחה לע רזעילא יבר

 ןכל ,הגהנהה רבד לע תוארקמה יפוגב היה םימכחהו רזעילא יבר תקולחמ ןכ

 רבד לע םימעפ ינש ינב ינוחצנ רמאו ,םייח םיהלא ירבד ולאו ולא רמא אל

 תונוימדב וחצנל םיצור וינבש םוקמל םדא ןיבו וריבחל םדא ןיב םלועב הגהנהה

 רמאש ןיעכ רזעילא יברכ הכלה הפ רמא אלו ,תויתמא יתלב תומודמ תונעטו

 קיידל שיו ,םוקמ לכב רזעילא יברכ הכלהש רמאו ללה תיבכ הכלהו לוק תבה

 ירחא תנקתש םושמ הז ןינעב אל לבא רזעילא יברכ הכלה םוקמ לכבש הזמ

 םיבותכה תונקתה לכ יכ םולשה ןעמל םיבר םיניינעב בוט אוה תוטהל םיבר

 ׳ה יטפשמ ,םולשה וילע ךלמה דוד רמאו ,ביציו תמא אוה השודקה וניתרותב

 ירחא תנקתו ,בוט המ ותעב רבדו ,ןמזהו ןינעה ךרוצ יפל ךא וידחי וקדצ תמא

 ¬א יכ ,םולשה ןעמל התע תעל םלועה תגהנהב דואמ בוט אוה תוטהל םיבר

 ,םיסכמ םיל םימכ העד ץראה האלמ אלש ןמז לכ רחא ןפואב התע תעל רשפא

 ינב ינוחצנ רמאו ךורב שודקה ךייח אקו רזעילא יברכ הכלה רמא אל ןכל

 לא ךא זוגאה לא אלו ,יתדרי זוגא תניג לא ל״זח ורמאו ,תומודמ תונעטב

 םדוק יתרמא רשאכ אוהו ,זוגאה תוימינפ לא ןכש לכו יתדרי אל זוגאה תפילק

 תולגתהל ןידמועו הרותה תוימינפו תודוס םדאה ינבמ םלענו הסוכמ ןיידע יכ

 םתוא םתדמלו ונל הוצ ןכ לע יכ םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו בותככ ,דיתעל

 ןיידעו ,ץוחבמ ןידמוע םדאה ינב ןיידע התע תעל לבא ,הלילו םמוי וב תיגהו

 ,ןוכנל הרותה יכרד תעדל המ דע עדוי ונתא ןיאו ,הרותה תודוס םהמ הסוכמ

 .ינב ינוחצנ רמאו אוה ךורב שודקה ךייח אקו ,םיהלא ונל השע קוחש ןכ לע יכ

 חכ יפ לע ןוחצנ שי ,ןוחצנ ינימ ינש שיש םושמ ,םימעפ יתש ,ינב ינוחצנ

 ,לכל שרושו רוקמ איה השודקה וניתרותו ,הניבו המכח יפ לע ןוחצנ שיו הרובגו

 ,הניבמ תעפושה הרובגה דוס אוה הרותב םיבותכה םיטפש׳סהו םיקוחה יכ

 יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ (׳ד םירבד) בותככ ,הניבו הככח איה הרותהו

 הרובגהו חכה םלועב ררתשה םינומדקה םימיב םינפלמ ר^א תחתו ,םימעה

 תודוסיה עבטב תעכ אוה רשאכ ונממ שלחה תא חצנמ היה *יזחה דיו יימשגה
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 ינב ינוחצנ .ה״כ רמאמ

 רמא והיציאה ןתנ יבר היחכשא (א״ע ט״נ אעיצמ אבב) ל״זח םש ורמאו

 ינב ינוחצנ רמאו ךייח ול רמא ,אתעש איההב אוה ףירב אשדוק ריבע המ ול

 םימכחהו רזעילא יבר רמול הצר ,תוטהל םיבר ירחא בותכה שוריפב ינב ינוחצנ

 רמא אלו אוה ךורב שודקה ךייח אקו ,לארשיב תקולחמ וברי אלש היה םתנווכ

 התציש ללה תיבו יאמש תיב תקולחמב ורמאכ ,םייח םיהלא ירבד ולאו ולא

 (ב״ע 'ו ךד ןיטיג) ל״זח ורמא ןכו ׳םייח םיהלא ירבד ולאו ולא הרמאו לוק תב

 רמא אוה ךורב שודקה ריבע אק יאמ ול רמא ,והילאל רתיבא יבר היחכשא

 ,רמוא אוה ךכ ינב רתיבא ,היל רמא ,רמאק יאמו ,העבגב שגליפב קיסע היל

 ולא היל רמא ,אימש ימק אקיפס אכיא ימו היל רמא ,רמוא אוה ךכ ינב ןתנוי

 ידימלת םאש רשפא אוה ךאיה ןיבהל הזה רבדה השקו ,םייח םיהלא ירבד ולאו

 םייח םיהלא ירבד ולאו ולאש רהטמ הזו אמטמ הז ןינע הזיאב ןיקלוח םימכח

 לוק תב התצי םאו ,אמט וניא אוה רוהט םאו רוהט וניא אוה אמט אוה םא

 ךא ,םימייקו םייח וירבדו ,ןכ אוהש קפס יתלב םייח םיהלא ירבד ולאו ולאש

 הרותה תודוס םימעפלו םדאה יניעמ הרתסנ הרותה תוימינפש ,אוה תמאה

 תעדלו בותכה תא ןיבהל םדאה ינבל השקי יכ דע ,םימכחה יניעמ םג םימלענ

 ׳הל תורתסנה םו^שה וילע וניבר השמ רמאש אוה הזו ,הלגנהב םג וניינע ןכות

 םימלענו םיסוכמ תולגנה םגש רמול הצר ,םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו ,וניהלא

 יכ דע רמול הצר ,םלוע דע ונינבלו ונל דיתעל תולגתהל ןידמועו ,םדא ינבמ

 ,םייחה ץרא בוטב תוארל לודגה רוא תא םדאה ינב לע עיפויו ומע תא 'ה םחרי

 יניע לג רמאו ,אוד ךורב שודקה ינפל םולשה וילע ךלמה דוד ןנחתהש אוה הזו

 רזעילא יבר תקולחמב הפ עודמ ןינעה תא ןיבהלו ,ךיתרותמ תואלפנ הטיבאו

 דמא אלא ,רחא םוקמב רומאכ ,םייח םיהלא ירבד ולאו ולאש רמא אל םימכחו

 ,אוהו רמול יל הארנו ,ינב ינוחצנ ינב ינוחצנ רמאו אוה ךורב שודקה ךייח אק

 םיבותכה תוארקמה יפוגב היה ךכ רחא םימכחהו רזעילא יבר תקולחמש םושמ

 ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ (ח״י םירבד) בותכה אוהו ,םלועה תגהנהל הרותב

 יבר ,תוטהל םיבר ירחא (ג״כ תומש) בותכהו ,ןועמשת וילא ךיהלא ׳ה ךל םיקי

 ירבד לא עמשת ^ל איבנ ךברקב םוקי יכ (ג״י םירבד) בותכש ןויכ רבס עשוהי

 ישילשה בותכה אבו ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינשכ אוהו ,אוהה איבנה

 *יבכו ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיאו םהיניב עירכיו ,איה םימשב אל

 םדא ןיבו וריבחל םדא ןיב רבד לכב םלועה תגהנהל תוטהל םיבר ירחא בותכ

 רמאי רשא םית&מו תותואב ןיחיגשמ ןיאו לוק תבב ןיחיגשמ ןיא ןכל ,םוקמל

 תוצמ ראשב ןיב ם״וכעב ןיב הרותה ןמ רבד רוקעל אבנתמהו ,אוהה איבנה ך׳י

 (ג״כ תומש) בותכש ןויכ ,םיברה לע ןיחיגשמ ןיאש רבס רזעילא יברו ,בייח
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 ליבקהל םדא בייח היל רמא ,אבה אעב יאמ ריתי הידידמ איבנ אוהו היל ןיילמו

 לכמ הקונמש םימ לש ראב ןיירסלד אריב ל״ז תמא ףדר םש בתכו ,ובר ינפ

 רוע אוה ףירצ המ ןכ םא ,ולשמ עבונ םגו םיכז םימ ותוא םיאלממו תפונמ

 ויתוכלה לכב יקבו הרות ימימ לש רוב היה רזעילא יברש רחא ול זמרו ׳םדא ינבל

 ,יאכז ןב ןנחוי יבר לצא וכרוצ המ ןכ םא ,רבד ףותמ רבד ןיבהל ומצעמ ולכש עבונו

 ירפס יתשכ ןהש ויתועורז יתש לע רזעילא יבר רמאש המש רמול יל הארנ ןכל

 לופלפ ידי לע דמלש הרותהו ,ויתוברמ הלבקב דמלש הרותה היה ותנווכ ,תורות

 תורות ירפס יתשכ ,היה רזעילא יבר תנווכש רמול שי דועו .ומצעמ תופירחו

 תואמ שלש הנוש ינאש דוע אלו רמאש אוה הזו ,הרותבש רתסנהו הלגנה אוה

 ינאש דוע אלו ,םלועמ רבד םהב ינלאושש םדא היה אלו ,הזע תרהבב תוכלה

 אלו ,ןיאושיק תעיטנב תוכלה םיפלא תשלש הל ירמאו ,תוכלה תואמ שלש הנוש

 אוהו ינא תחא םעפ ,ףסוי ןב אביקעמ ץוח םלועמ רבד ןהב ינלאוש םדא היה

 רחא רבד יתרמא ,ןיאושיק תעיסנב ינדמל יבר יל רמא ,ףרדב ונייה ןיכלהמ

 יתרמא ,ןתריקע ינדמל ןתעיסנ ינתדמל יבר יל רסא ,ןיאושיק הדשה לכ אלמתנ

 םימכחהל עידוהל רזעילא יבר הצר הזה רמאמבו ׳דחא םוקמל םלוכ וצבקתנ דחא רבד

 ילתוכו םימה תמאו בורחמ םיתפומה םהל הארהש םרמ ,םדוקמ תפומ לעב היהש

 היהו ןיאושיקה תפומ רזעילא יבר יפמ םימכחה ועמש רשאכו ,שרדמה תיב

 ףיחאמ ףברקמ איבנ (ח״י םירבד) ביתכו ׳םדוקמ תפומ שיאל איליקע יברל עודי

 יתתנו ףומכ םהיחא ברקמ םיקא איבנ ,ןועמשת וילא ףיהלא ׳ף ;ףל םיקי ינומכ

 ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו ,ונוצא רשא לכ תא םהילא רבדו ויפב ירבד

 רזעילא יבר אלו ואטח םימכחה ןכ לע ,ומעמ שרדא יכנא ימשב רבדי רשא

 לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל המ הרמאו לוק תביח חיכוה רשאכ

 אוהו ,אוה המ סומאהו רודכה ותוא ולאש זא ,ןידכ אלש והוכי,1' ןכ לע ,םוקמ

 םיתפומ םהל הארה אלו םדוקמ םימכחה לע רזעילא יבר קלח רשא םירבדה ןמ

 יבר דמע זא ,הרהטב ותמשנ התציו רוהט אוה ןהל רמא ,ותומכ הכלהש זא

 לע עשוהי יבר טרחתמ היהו רדנה רתוה רדנה רתוה רמאו וילגר לע עשוהי

 ורפסו ׳ןידכ אלש םימכחה והוכרבש ועדיב ,רזעילא יבר דגנכ השעש וישעמ

 תא ןיאשונ ויהש דולל ירסק ןמ אביקע יבר וב עגפ תבש יאצומל ל״זח ונל

 הרושב וילע חתפו ,ונוע לע רפכל ץראל תתוש ומדש דע ורשבב הלכ היה ,ותטמ

 והילא תא עשילא דיפסהש ןיעכ ,וישרפו לארשי בכר יבא יבא רמאו (דפסה)

 חמ לכו איבנו תפומ לעב היה רזעילא יברש הדוה הזבו (׳ב ׳ב םיכלמ) איבנה

 ורמאו ,םוקמ לכב ותומכ הכלה ןכל קדצו תמא וירבד לכו רבד ׳ה יפמ רמאש

 עשוהי יבר ריזחה רזעילא יבר לש ותריטפ רחאל (א״ע 'ו ףד/ונ) ל״זח ונל

 .רזעילא יברכ ונשויל רבדה תא
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 םלועה תומוא רשא עודיכ ,םיטפשמו םינידב םיברה תעד לע ךומסל ןיא תמאבש

 תונידמב ימואלה תונקתו םהיגיהנמו םהיאישנ תריחבל ךא ןינמ בור תעד ולבק

 םיטפשמה יתבב לבא ,רחא ןפואב רשפא יאש םושמ םולשה ןעמל תיישפחה

 ןושלב ירושזד וא ,איססור ןושלב עינזאסירפ ,םיעבשנ םינייד םיבשויש םוקמב

 םיחרכומ םיניידה לכ רשא םתד ונקת ,עינאמרעג ןושלב טכירעג רואווש ,עילגנא

 ואיצוי דחא שיאכ םלוכ תעדבו ,טבשל וא דסחל םא טפשמה רבד לע דחאתהל

 ,ןידה תוע ענמי הזב רשא ובשח םלועה תומואו ,בייחל וא תוכזל טפשמה תא

 העברא יתרחבנ ימצעב יכנא ,הזה ןפואב םג םתנקתב וליעוה אל יתעדל לבא

 טפוש רש יתייהו ,יזרעזדוינ ,יטנואק םעליעסב טפשמה אסכ לע בשיל םימעפ

 תיירשפאה יל ןתנ הזו ,תופוצר הנש םירשע (םעיפ יהד ךא סיטסאשזד) םולש

 יל רשא טפשמה תיבב ובשי רשא םיעבשנה םיניידה רבד לע שורדלו רוקחל

 העד רב דחא שיא םיניידה ןיב אצמי םאש יתאצמו ,םטפשמ אצומ רקבלו

 ומיכסי םלוכו ודצ לא םלוכ הטי אוהה שיאה זא ,ויריבהמ רתוי םייתפש לעבו

 אל ןכל ,ודגנכ התיה םלוכ תעד הלחתמ ךא םא ,דסחל וא טבשל םא ותעדל

 לע ךומסל ןיאו טפשמב םיברה תעדל ןורתי תת יתלבל יבלב קפס םוש ראשנ

 .ותמאל תמא ןיד וטפשיש םיברה

 עשוהי יבר ריזחה ותריטפ רחאל .ד״כ רמאמ

 יבר לטנ ,ותומ ינפל רזעילא 'ר תא םימכחה ולע רשאכ ישילשה םעפב

 יתשכ ןהש יתועורז יתש םכל יוא רמאו ,ובל לע ןחינהו ויתועורז יתש רזעילא

 הצר םימכחה׳ל ןידודח ןידודח רזעילא יבר ירבד היהו ,ןיללגנש תורות ירפס

 תורות ירפס יתשכ הרות השענ םימכחה וילע וקלחש תקולחמה ידי לעש רמול

 הצר םהמ יתרסח אלו יתוברמ יתדמל הדות הברה םהל רמאו ,וזמ וז ןיללגנש

 רוב אוהש תובא קרפב וילע ודיעה רשאכו ,ויתוברמ תוכלה הברה דמלש רמול

 המ לכ רכוזו םהמ דמל אוהש המ לכ חכש אל אוהו הפט דבאמ וניאש דיס

 דמלש ברה ותרותב םימכחה ינפל רזעילא יבר ראפתה אלו ,ויתוברמ עמשש

 לדגתהןלו הנממ הרטע תושעל והומכ לודג שיאל תואי אלו ,ויתוברמ עמשו

 ריכזהל היה ותנווכ ךא ,הברה רכש ךל ןינתונ הברה הרות תדמל םא יכ ,הב

 עמשש המ לכו ויתוברמ םהמ רסח אלו ,םיברמ עמש דמלש המ לכ יכ םימכחל

 ,הפט דבאמ וניאש דיס רוב אוה רזעילא יברש םושמ ,ןטק רבד וליפא חכש אל

 הרותה לכו תרפופשב לוחכמכ אלא ידימלת ינורסח אלו יתדמיל הרות הברה

 יתדמל הברה ל״זח ורמאש ןיעכ ,ינורסח אל ריעזמ טעמ וליפאו ימע ראשנ

 רהז םלענה שרדמ) ל״זח ורמאו ,םלוכמ רתוי ידומלתמו יריבחמ רתויו יתוברמ

 יאכז ןב ןנחוי יברל ימחמל לזא רזעילא יבר (א״ע ז״כק ךד הרש ייח השרפ

 ןיירסלד אריב ,היל רמא ,היבג אטמ דכ הוה אחרי שיר אמוי אוההו ,היבר
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 (׳ו הנשמ ׳ה הרפ תוידע) ל״זח ונל ורפס רשאכ רזח אל אוהו ,לאללהמ ןב איבקע

 ול רמא ,רמוא יתייהש םירבד העבראב ךב רוזח ינב ,ונבל רמא ותתימ תעשב

 זעמש םהו םיבורמה יפמ יתעמש ינא ,ינב היל רמא ,ךב תרזח אל המל התאו

 תעמש התא לבא ,ןתעומשכ ודמע םהו יתעומשכ יתדמע ינא ,םיבורמה יפמ

 ירבדב זוחאלו דיחיה ירבד תא חינהל בסומ ןיבורמה יפמ ועמש םהו דיחיה יפמ

 יפמ ועמשש רורב ןמיס אוה הז וירבדמ ריזחי אל רזעילא יבר םאו ,םיברה

 עשוהי יברל רזעילא יבר ול רמא (ב״ע 'ז רד הדנ) ל״זח ורמא רשאכ ,םיבר

 ,הברה יתעמש ינאו תחא אלא תעמש אל התא ,יתעמש ינא ,תעמש אל התא

 אלש היה םתנווכ םא יכ ,םהמע ןידהש ללכב םימכחה בלב !לפס סנכנש הארנכו

 רזעילא יבר תנווכ ילוא ,תרות יתשכ הרות השעי אלו לארשיב תקולחמ וברי

 תקולחמ וברי אל ןעמל היה ןכ םג ,תוסהל םיבר ירחא םותסה ארקמ שרפל

 ןתנוי םיאיבנ לש םוגרת (א״ע 'ג רד הליגמ) ל״זח ורמא רשאכ אוהו ,לארשיב

 יגח יכ ,ןויע ךירצו) ,הלבלב שוריפ ,יכאלמ הירכז יגח יפמ ורמא לאיזוע ןב

 ,ל״ז לאיחי יברל תורודה רדס יפל ב״מת םיפלא ׳ג תנשב ותמ יכאלמו הירכז

 דימלת לאיזוע ןב ןתנויו ,ח״מת םיפלא ׳ג תנש ותמ ל״ז ןיסחויו ד״בארה יפלו

 ללהל ויה םידימלת םינומש (א״ע ד״לק רד ארתב אבב) האר ,היה ןקזה ללה לש

 היה הזו ,יאכז ןב ןנחוי יבר םלוכבש ןטק ,לאיזע ןב ןתנוי ןלוכבש לודג ןקזה

 יפמ עמש לאיזוע ןב ןתנויש רשפא יא יתעד יפל ןכל ,ח״כשת םיפלא 'ג תנשב

 יברכ ,הנש םינומשו תואמ ינש היה וייח ימי םא יכ אלא ,יכאלמ הירכז יגח

 אוהש (א״ע ג״י רד תומבי) ל״זח ודיעה רשאכ םימי ךיראהש סניכרה ןב אסוד

 הכודמ לעש ץראו םימש ילע ינא דיעמ לבא ויריבחו עשוהי יבר םימכחהל רמא

 תואמ 'ת יח הז יפלו 'וכו ,הרוסא תבה תרצ ,םירבד ׳ג רמאו איבנה יגח בשי וז

 היה יגח בשי וז הכודמ לע דיעהש המ ילואו ,ל״ז תורודה רדס בתכו ,הנש

 ןכ םג אוה יגח יפמ רמאש לאיזוע ןב ןתנוי ןכו ,ותוא הארש אלו ודיב הלבק

 ךרוא) הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא לארשי ץרא העזעדזנו ,(הלבקב

 רבד לע םיעזעדזמ ויה לארשי ימכחו ,הסרפ ׳ת לע 'ת אוה לארשי ץרא בחורו

 ןתנוי דמע ,םדא ינבל יירתיס הליגש הז אוה ימ הרמאו לוק תב התצי (ומוגרת

 ךינפל עודיו יולג ,םדא ינבל ךרתס יתילגש אוה ינא רמאו וילגר לע לאיזוע ןב

 וברי אלש ,יתישע ךדובכל אלא ,אבא תיב דובכל אלו יתישע ידובכל אלש

 לעש רמול הצר ,םימותסה תוארקמ שרפל ל״ז י״שר שריפ ,לארשיב תקולחמ

 לאיזוע ןב ןתנוי םתוא םגרת ןכל ,לארשיב תקולחמ ובר םימותסה תוארקמ ידי

 שרפל ןכ םג היה רזעילא יבי תנווכ םאו ,לארשיב תקולחמ דוע וברי אלש זעמל

 ןכ םא ,לארשיב תקולחמ וברי אלש ידכ תוסהל םיבר ירחא םותסה ארקמ

 ,ןידכ אלש והוכרב ןכ םא ,תחא הנווכ היה םימכחה תנווכו רזעילא יבר תנווכ

 םושמ ׳ןינמ בורב ןודל ןתנקתב וליעוה םא ללכב םימכחה בלב קפס סנכנו
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 הרמאו לוק תב התצי רשאכו ,םיברה דגנכ ותעדב דמע ךא ,םיברה ויה םימכחהש

 הכלה רזעילא יבר הרוה ,םוקמ לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל המ

 וגיצמ ,ביטיה ןייענ רשאכ יכ ,םיברה ויה םימכחהש הז לע חיגשה אלו השעמל

 תריכ ,םיברה תעד לע ןעשהל ןיאו ,םע להקב הניב ןיאו המכח םיברב אל יכ

 םינימאמה לארשי םעו ,םיברה םה םירחא םיהלאב םינימאמה םלועה תומואש

 םכב ׳ה קשח םימעה לכמ םכברמ אל (׳ז םירבד) ביתכו ,םיטעמה םה דחא לאב

 םימעה לכמ הלוגס םעל ול תויהל ךיהלא ׳ה רחב ךב ,םימעה לכמ טעמה םתא יכ

 ולשמי םיטעמה םירשהו ךלמה םלועה תנהנה רדסב עודיכו ,המדאה ינפ לע רשא

 םש רשא תוישפחה תונידמב םג ,םתדוקפל ועמשי ןאצכ םעהו ,םיברה םעב

 םה רשא םעב ודרי םיטעמה םש םג ,ןינמ בורב םהיגיהנמו םהירש ורחבי םעה

 ךשוחב דימת םיברה םעה ןומהו עמשי אל םיברה תעדו םתוא ורחב םמצעב

 הכלהש הרמאו לוק תב התצי רשאכ ןכ לע ,םהיגיהנמ תמרע ידי לע וכלהתי

 תעד לע חיגשה אלו השעמל הכלה הרוה רזעילא יבר היה ,םוקמ לכב ותומכ

 רשאכ ,איה םימשב אל רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע זא .םיברה םימכחה

 ,איה םימשב אל םהל רמא ,לאש עשוהיל ול ורמא ,הרומת אתכסמב ל״זח ורמא

 רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש תוצמה הלא םהל רמא לאש לאומשל ול ורמא

 הדוהל לוק תבב ןיחיגשמ ןיא ןכל ,תוטהל םיבר ירחא הרותב בותכ רבכו ,התעמ

 ועדי ןעמל ,שאב םופרשו רזעילא יבר רהיטש תורהט לכ ואיבהו ,השעמל הכלה

 .רזעילא יברכ הכלה ןיאש םעה ןומה

 םימותסה תוארקמ !שרפל .ג"כ רמאמ

 ,םימכחה ןיב תקולחמ היה הזב םגש רמול יל הארנו ,והוכרבו וילע ונמנו

 השעמל הכלה הרוהו הרותה ןמ רבד רוקעל אבנתמהש םושמ ,וכרבל ורמא םהמ

 דועו ,לופלפ ידי לע ,םדוק ,החכתשנש הכלהה ריזחהש ןויכ ,ורמא םהמו ,בייח

 ותומכ הכלהש ול עייסמ לוק תבהו ,ותומכ הכלהש םיתפומו תותואב םהל הארהש

 הזב אלו הרותה ןמ הוצמ רבד רקיעב אל רזעילא יבר אטח אל ןכ לע ,םוקמ לכב

 ךירצ יודנב תמה ל״זח ורמאו ,והוכרבו וילע ונמנו ,רוטפו השעמל הכלה הרוהש

 רשאכ ןכל ,יודנב רזעילא יבר תומיש םימכחה וצר אלש הארנכו ,ונורא לקסל

 .רוטנק םושמ והודנ אלש רזעילא יברל תוארהל ותוא וחבש ,ורקבל םימכחה ולע

 רוזחי ילוא ןירוסי ןיביבחו ,אטחי אל רשא ץראב קידצ ןיא ול רמא אביקע יברו

 הלבקב ול רורב רבדה היהש ןמיס הז רוזחי אל םאו ,יודנב תומי אלו ותעדמ

 יפמ רמוא אוה (א״ע ח״פ ךד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,םיברה יפמ ועמשש

 וניא וניניעב אוה ךכ םירמוא ןהו ,יניעב אוה ךכ רמוא אוה ,גרהנ וניא העומשה

 ,גרהנ וניא וניניעב אוה ךכ םירמוא ןהו העומשה יפמ רמוא אוה ןכש לכו גרהנ

 תא וגרה אל ירהש עדת ,העומשה יפמ םירמוא ןהו יניעב אוה ךכ רמאיש דע
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 יבר רמא והבא יבר רמא (א״ע 'צ רד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,ןהלשמ השק ךלש

 םימכחהו ,ם״וכעמ ןרה ול עמש הרות ירבד לע רובע איבנ ףל רמאי םא לכב ,ןנחוי

 םוקי יכ (ג"י םירבד) ביתכו ,םדוקמ עודי איבנ שיאל רזעילא יברל ועדי אל

 אל ,ףילא רבד רשא תפומהו תואה אבו ,תפומ וא תוא ףל ןתנו איבנ ךברקב

 בותכה ןיב קוליחהו ׳םכתא םכיהלא 'ה הסנמ יכ ,אוהה איבנה ירבד לא עמשת

 םיקא איבנ ביתכ (ח״י) בותכבש הז אוה (ג"י םירבד) בותכה ןיבו (ח״י םירבד)

 וניאו ,איבנ ךברקב םוקי יב ביתכ (ג"י) בותכבו ,איבנל עודי היהיש ושוריפו ךל

 םדוקמ איבנ שיאל רזעילא יברל ועדי אל םימכחהש רשאבו ,םדוקמ איבנל עודי

 ךא ,םרוקמ איבנל רזעילא יברל עדיש יפ לע רא אביקע יברו ,ול ועמש אל ןכל

 ביתכו םירפוסה ןמ ושוריפש תוטהל םיבר ירחא הרותה ןמ רבד רוקעל הצרש ןויכ

 םהל רמא לאש עשוהיל ול ורמא (א״ע ז״ט הרומת) ל״זח ורמאו תוצמה הלא

 איבנה ןיאש תוצמה הלא םהל רמא ,לאש לאומשל ול ורמא ,איה םימשב אל

 רוקעל ,אבנתמה (א״ע ׳צ ףד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,התעמ רבד שדחל יאשר

 עמש אל אביקע יבר םנ ןכל ,בייח תוצמ ראשב ןיב ם״וכעב ןיב הרותה ןמ רבד

 ןיב ,תוטהל םיבר ירחא בותכה שוריפב ,םימכחה תעדל הטהו רזעילא יברל

 ירחא ותעדב קזח דמוע היה רזעילא יברו ,בייחל ןיב יאכזל ןיב ,אמטל ןיב רהטל

 תושפנ ינידב בייחל אלו תוכזל ,אמטל אלו רהטל רמול הצר ,הבוטל תוטהל םיבר

 היהו ,בייח ינשה יאכז דחא םא תונוממ ינידבש םושמ ,תונוממ ינידב אל לבא

 וילע דיעה רשאכ ויתוברמ ןכ עמשש םנו אוה ןכש לופלפ ךותמ ול רורב רבדה

 הברהו ,יתדמל הרות הברה ,םימכחהל רמאש (א״ע ח״ס ךד ןירדהנס) ומצעב

 ןמ קקלמה בלככ וליפא יתוברמ יתרסח אלו יתדמל הרות הברה ,יתדמיל הרות

 רמולכ יתרסח אלו ,םהמ דמלש הזמ ויתובר ורפחנ אלש שריפ ל״ז י״שר) ,םיה

 טעמ םא יכ םתמכחמ יתדמל אלש יפל הלחתב ויהש הממ םתמכחמ יתרסח אל

 יתדמל הברה רמא רזעילא יברש םושמ ,ל״ז י״שר שוריפ יל הארנ אלו .(םהמ

 לע םג יאק ,יתוברמ יתרסח אלו שוריפ רמול יל הארנ ןכל ,טעמ אלו יתוברמ

 דחא רנ קילדת רשאכש םשכ אוה וניינעו ,ויתוברמ רסחנ אל אוהש רזעילא יבר

 רסחי אל ןכ ,הושב םיריאמ םהינשו םולכ בהלה ןמ רסחנ אל ,ינשה רנה בהלמ

 יתוברמ יתדמל הברה ךפיהל ל״זח רמאמ וניצמו ,ודימלתל דמלש המ ברה ןמ

 אוהו ויתוברמ רזעילא יבר דמלש המ לכו ,םלוכמ רתוי ידימלתמו יריבחמ רתויו

 תובא יקרפב ל״זח וילע ודיעה רשאכ ,חכש אלו ומע דומילה ראשנ הברה דמל

 אתכסמ ךוס) ל״זח ורמאו ,הפיט דבאמ וניאש דיס רוב םונקרוה ןב רזעילא יבר

 תוכלה לעב היהש ל״ז י "שר שריפ ,הרות רפס זנגנ רזעילא יבר תמשמ (הטוס

 הדנ) ל״זח ורמא רשאכו ,רפסב בותכ ולאכ ויפב תורודסו הבר העומש יפמ

 ,יתעמש ינא תעמש אל התא עשוהי יברל רזעילא יבר ול רמא אינת (ב״ע 'ז ךד

 חז לע רזעילא יבר ששח אלו ,הברה יתעמש ינאו תחא אלא תעמש אל התא
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 עשוהי יבר דמע ,םוקמ לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל המ הרמאו

 !יחיגשמ ונא ןיא ,יניס רהמ הרות הנתנ רבכש ,איה םימשב אל רמאו וילגר לע

 יברד לוק תב המוד וניאו ,תוטהל םיבר ירחא הרותב תבתכ רבכש לוק תבכ

 םש החציש לוק תבר םושמ (ב״ע ג״י רד ןיבוריע) ללה תיבד לוק תבל רזעילא

 ויה ללה תיבש םושמ ללה תיבכ הכלהו םייח םיהלא ירבד ולאו ולא הרמא

 עובקל םימכחה וצר אלו ,םיבורמה רגנכ היה רזעילא יבר לצא לוק תבו ,םיברה

 הארהש םיתפומהו תותואה לא אלו לוק תבל וחיגשה אלו ,לופלפ ידי לע הכלה

 שיאל םהל עודי היה אל רזעילא יברש םושמ ,ותומכ הכלהש רזעילא יבר םהל

 תוא רל !תנו םלח םלוה וא איבנ ףברקב םוקי יכ (ג"י םירבד) ביתכו ,איבנ

 אוהה איבנה ירבד לא עמשת אל ,ךילא רבד רשא תפומהו תואה אבו ,תפומ וא

 ירחא םימכחה תעד יפלו .םכתא םכיהלא 'ה הסנמ יכ ,אוהה םלוחה םלוח לא וא

 הלפנש םוקמב טפשמו !ידב הכלה הרוהל הרותב רקיעו דוסי אוה תוטהל םיבר

 רבד רוקעל אבנתמה (א״ע 'צ רד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,םיטפושה ןיב תקולחמ

 תורהט לכ םימכחה ואיבהו ,בייח תוצמ ראשב ןיב ם״וכעב ןיב הרותה ןמ

 .והוכרבו וילע ונמנו שאב םופרשו רזעילא יבר רהיטש

 ךל םיקא איבנ .ב״כ רמאמ

 בותכה שריפו םיבורמה ויה םימכחהש הז לע חיגשה אל רזעילא יברו

 איבנכ םיתפומו תותוא השלש םימכחל הארהו ,הבוטל תוטהל םיבר ירחא םותסה

 *נימאי אל םא היהו ('ד תומש) השמל 'ה רמא רשאכ אוהו .ותומכ הכלהש

 אל םא היהו ,ןורחאה תאה לוקל ונימאהו ,ןושארה תואה לוקל ועמשי אלו ךל

 ביתכו ,ישילש תוא ול ןתנו ,ךלקל ועמשי אלו הלאה תותא ינשל םג ונימאי

 רבדו ויפב ירבד יתתנו ,ךומכ םהיחא ברקמ םתל םיקא איבנ (ח״י םירבד)

 אל רשא רבדה תא עדונ הכיא ךבבלב רמאת יכו ,ונוצא רשא לכ תא םהילא

 רשא רבדה אוה אובי אלו רבדה היהי אלו 'ה םשב איבנה רבדי רשא ,'ה ורבד

 שרדא יכנא ימשב רבדי רשא ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו ,׳ה ורבד אל

 ל״זח ורמא רשאכ ,ול ועמשי אל םא ושנעיש םימכחל רזעילא יבר ריהזהו ,ומעמ

 המת םהל רמא ,ורקבל ויריבחו אביקע יבר הלע רשאכ (א״ע ח״ס ךד ןירדהנס)

 ול רמא ,אוה המ ילש אביקע יבר ותוא לאש רשאכו ,ןמצע תתימ ותומי םא ינא

 םכח שיאל רזעילא יבר תא עדוי היה אביקע יברש םושמ ,ןהלשמ השק ךלש

 ןיכלהמ ונייה אוהו ינא תחא םעפ ,ל״זח םש ורמא רשאכ תפומ לעבו איבנו

 הדשה לכ האלמתנ דחא רבד רמא ןיאושיק תעיטנב ינדמל יבר ול יתרמא ׳ךרדב

 ןלוכ וצבקתנ דחא רבד רמא ,ןתריקע ינדמל ןתעיטנ ינתדמל יבר ול יתרמא ,ןיאושיק

 םימכחהל תוחמל ול היהו ,אוה תפומ שיאו איבנ יכ אביקע יבר עדי ןכל ,דחא םוקמל

 ול רמא ןכל ,םיבורמה םימכחה תעדל הטה ךא ןכ השע אל אוהו ,םריהזהלו



 47 .דשמ תרות ירמא

 (א״י ארקיו) בותככ ילככ בשחנ אצי רובהו האמוט םילבקמ םניא םימה תמאו

 םהל הארהו ,םהירוחאל םימה תמא ורזח ,רוהט .ריהי םימ .דוקמ רובו ןיעמ ךא

 אוה םימה עבטש ,עבטה ךרדכ אציש היה אוהה תואהו ותומכ הכלהש תוא

 ךרדכ אלש תוא םהל הארה אוהו ׳ךומנ םוקמ לא האלה ןידרויו ןרוקממ ןיעבונש

 ,ץצוח רפעהש םושמ רפעב ןיעמה םתסנו ןהירוחאל םימה ורזחש אוהו עבטה

 אמטנ םאו ,םלש סרח ילכל בשחנ וניא םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת ןכל

 ,ונמיה םימכחה ולביק אלו ,ותומכ הכלהו רוהט אוה תוילוחה ןתואמ הנבנו רבשנו

 תודוסי ינש םה רפעהו םימהש םושמ ,םימה תמאמ היאר ןיאיבמ ןיא ול ורמאו

 רפעהו ,הזמ הז םידרפנ םהו ,רפע דוסי הזו םימ דוסי הז ,םתלעמב הזמ הז םינוש

 שרופמ ביתכ םימה תמא ןידש םושמ ,םימה תמאמ היאר ןיאיבמ ןיאו ,ץצוח

 ל״זח ורמאו ,םדא תסיפת וב ןיאש םושמ ילכל בשחנ אל רובהו הרותב

 דומלת ,רוהט אהי הלחתב הוקמ השעו ופתכב אלמ וליפא לוכי (ג״מק ארפס)

 וב ןיאש ןיעמ המ יא ,םימש יריב הוקמ ךא םימש ידיב ןיעמ המ ,ןיעמ רמול

 שארב םינקנק חינמה אצי ,םדא ידי תסיפת וב ןיאש הוקמ ךא םדא ידי תסיפת

 הניפסבש רוב וליפא לוכי רוב יא ,רוב רמול דומלת ,םימ ואלמתנו םבגנל גגה

 ,עקרקב ורקעש הוקמ ךא עקרקב ורקעש ןיעמ המ ,ןיעמ רמול דומלת ,רוהט היהי

 אוהו עבטב ןכ הרקהש תויהל לוכי םהירוחאל םימה ורזחש הארהש תואהו

 הז ידי לעו םימה תמא הבגוה המדאה ןטבב שאהמ תיימינפ הביס ידי לעש

 ןיאיבמ ןיא ורמאו ונמיה ולביק אל ןכל ,ןיעמה םתסנו םהירוחאל םימה ורזח

 הז םידרפנ םהו םעבטב םינוש תודוסי ינש םהש םושמ םימה תמאמ היאר

 םא ןכל רפעמ דחא רוסי לכה םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת לבא ,הזמ

 הכלה םא םהל רמאו רזח ,אמטו םלש סרח ילכ ןידכ וניד הנבנו רבשנו אמטנ

 דוסימ לכהו םהיניב רפעו םינבאמ ונבנ םהו ,וחיכוי שרדמה תיב ילתוכ יתומכ

 רחא רפעו ,םינבאה תחת לא ואיבהו תורחא םינבא וחקלו (ד״י ארקיו) ביתכו רפע

 תוילוחמ השענה רונתל ןידה אוהו ,תיבה תא ןהכה רהטו תיבה תא חטו הקי

 ילתוכ וטהו ,רוהט היהיש אוה ןידה הנבנו רזחו רבשנו אמטנו םהיניב רפעו

 ןבא ןיב דירפמו ץצוח םינבאה ןיב ןתינה רפעהש תוארהל לופיל שרדמה תיב

 'דרפתי םינבאה שרדמה תיב ילתוכ ולפי םאו ,סרח ילככ םלש וניא תיבהו ןבאל

 אוהש םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונתהש ותומכ הכלה ןכל ,ומצעל דחא דחא

 םא םהל רמא ,עשוהי יבר םהב רעג ,ובישהל םימכחה דיב דוע היה אלו ,רוהט

 אל ל״זח ורמאו ,םכביט המ םתא הכלהב הז תא הז םיחצנמ םימכח ידימלת

 ןיידעו רזעילא יבר לש ודובכ ינפמ ופקז אלו עשוהי יבר לש ודובכ ינפמ ולפנ

 רונת ןיד היהו םימכחכ אלו רזעילא יברכ אל הכלה ורוה אלו ,ןידמועו ןיטמ

 תקולחמ וברתנו אמטמ הזו רהטמ הז תורות יתשכ הרות השענו הלות יאנכע

 לוק תב התצי ,וחיכוי םימשה ןמ יתומכ הכלה םא םהל רמאו רזח ,לארשיב
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 ,סרח יסיכבש ןיקדה ורמא ןאכמ ,םרח יצכ לכו רמול דומלת ,סרח ילכ ירבש

 ץתנש רחא ךא םג ,םכל ויהי םיאמטו םה םיאמט ץתוי םיריכו רונת םש ביתכו

 רזהו רבשנו אמטנו םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת ןכל ,אמט אוה רונתה

 אילוחל אילוח ןיבש רפעהש רבס רזעילא יברו ,אמט תוילוחה ןתואמ הנבנו

 ביתכו ,תיב ןידכ וניד הזכ רונתו ,םלש םרח ילככ וניאו םהיניב דירפמו ץצוח

 ארפסב ורמאו ,תיבה רפע לכ תאו ויצע תאו וינבא תא תיבה תא ץתנו (ד״י ארקיו)

 ,רפעו םיצעו םינבא וב ויהיש דע םיעגנב אמטמ תיבה ןיאש דמלמ ׳ח קרפ ז״ק

 תא חטו חקי רחא רפעו םינבאה תחת לא איבהו תורחא םינבא וחקלו ביתכו

 ןינבבו םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת ןכל ,תיבה תא ןהכה רהטו תיבה

 יבר איבהו ,רוהט תוילוחה ןתואמ הנבנו רזחו רבשנו אמטנו םיצע ןיא רונתה

 איבהש רמול הצר ,ונמיה ולביק אלו םלועבש תובושת לכ םויה ותואב רזעילא

 אלו םהיניב דירפמו ץצוח רפעהש םלועבש תוגרדמו תודוסיה לכמ תויאר םהל

 רחאו ,ותומכ הכלהש ונמיה ולביק אלו םדקמ םיתפומו תותוא םימכחל הארה

 ארקנה ןליא דמוע היה םשו ,חיכוי הז בורח יתומכ הכלה םא םהל רמא ךכ

 ךא םא ,חיכוי הז בורח םהל רמאו ,המדאה קמועב םיכורא ויה וישרשו בורח

 םיבשחנ םניא םה תאז לכב המדאל קובד אוהש הארנו המדאב שרשנ הזה בורחה

 םע בורחה תא רוקעל רשפאו ,םהיניב דירפמו ץצוח רפעהש םושמ ,דחא רבדל

 ץכ אוהש תפומו תוא ידי לע םימכחהל תוארהל הצרו ,המדאה ןמ םישרשה לכ

 הרעפ ידי לע ומוקממ בורחה רקענו היה ןכו ,ץצוח רפעהש ותומכ הכלהו

 ןיא רזעילא יברל םימכחה ורמאו ,המא תואמ 'ד הל ירמאו ,המא ׳ק תוימואתפ

 אוהש רפעמ ותלעמב לדבנו חמוצ אוה בורחהש םושמ ,בורחה ןמ היאר ןיאיבמ

 תוילוחה ןיב קוליח ןיאו םמוד הז ,םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת לבא ,םמוד

 בשחנ אוה םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונת ןכל ,םתלעמב םהיניבש רפעל

 ביתכו ,אמטו סרח ילכ ןידכ וניד הנבנו רזחו רבשנו אמטנ םאו ,םלש סרח ילככ

 ל״זח ורמאו ,םכל ויהי םיאמטו םה םיאמט ץתוי םיריכו רונת (א״י ארקיו)

 אמיטו סרח ילכ אמיט אוה ןידו ,ןשי ןיב שדח ןיב ינעמוש רונת (מ״ק ארפס)

 (ב״מק םש) ,ותכאלמ רמגתשמ רונת ךא ותכאלמ רמגתש סרח ילכ המ ,רונת

 ,םתאמוטב םתוא םימייקמ ויהי םיאמט רמול דומלת יאדו םצתי לוכי ,ץתוי

 רונת ןכל ,םתאמוטב םידמוע תוכיתחה ןיידע רונתה ץתוי וליפאש רמול הצר

 יבר הארהש תפומהו ,אמט הנבנו רזחו אמטנו םהיניב רפעו תוילוחמ השענה

 חורש תויהל לוכיו עבטה ךרדב הרקמ אוה ומוקממ בורחה רקענש רזעילא

 ולבק אל ןכל ותומכ הכלהש היאר וניאו ,ומוקממ ותרקועו וילאמ אב הרעסה

 ,וחיכוי םימה תמא יתומכ הכלה םא רזעילא יבר םהל רמאו רזח ,ונממ םימכחה

 רפעה םהינשש ,וחיכוי םימה תמא רמול הצר ,םהירוחאל םימה תמא ורזח

 .ץצוח רפעהש םושמ ,םידרופמ םהו תחא הלעמב םה םהינשו םמוד אוה םימהו
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 לש וימי לכ ,והוארש ימל אלא דיעיו אובי שדחה תא האר אלש ימל םירמוא
 לש ותריטפ רחאל (ומוקמב אלש עמשמ) עשוהי יברכ ןישוע ויה רזעילא יבר
 חימעט המ וייחב ,רזעילא יברכ ונשויל רבדה תא עשוהי יבר ריזחה רזעילא יבר
 ןנידבע ארחב היתווכ ןנידבע יא רבסו אוה יתומש רזעילא יברד םושמ ,אל
 ותריטפ רחאלו ,והב ןניחמ ןניצמ אל רזעילא יברד ודובכ םושמו ,אנורחאב היתווכ
 אוהה רמאמה לכ ,ונשויל רבדה תא ריזחה והב ןניחמ וניצמד רזעילא יבר לש
 הימעט יאמ וייחב היתכודל אישוק דזה רזעילא יברכ הכלהש ןויכ ,ןבומ וניא
 ודובכ םושמ ורמאש המ דועו ,אנירחאב היתווכ ושעי אמש שי ששח המו ,אל
 אל עודמ ןכ םא ,ודובכ לע וסחש עמשמ והב ןניחמ ןניצמ אל רזעילא יברד
 רחאו ,והוכרבו וילע ונמנו רזעילא יבר רהטש תורהטה לכ ופרשש ודובכ לע וסח
 היה רזעילא יבר אטחש ןויכ ןיבהל השק דוע םדוק יתבתכש ל״זח רמאמ לכ
 יברכ הכלהה עשוהי יבר ריזחה עודמ ,והוכרבו וילע ונמנש דע ךכ לכ לודג
 וניא יאנכע רונתב עשוהי יברו רזעילא יבר תקולחמ ןינעה לכ ללכבו ,רזעילא
 רפיסש המ ורקבל םימכחה ולע רשאכ ל״זח ונל ורפסש םירמאמה לכו ,ןבומ

 תואי אל רשא ומצע לע רמאש חבשהו ןיאושקה רבד לע םימכחל'רזעילא יבר
 ,תובא יקרפב ל״זח ורמא רשאכ ותרותב ראפתהל והומכ לודג םכח דימלתל

 ,ודומלתב ובל סיגמ אלו ורמאו ,הב לדגתהל הרטע השעת לא רמוא קודצ יבר
 םהינפל האגתמו ותעידיו ותמכח בורב םימכחה ינפל ראפתמו ךלוה רזעילא יברו
 ןהש ויתועורז יתש לע רמאו ,יתדמיל הרות הברהו יתדמל הרות הברה רמאו
 אל יאדווב יכ שוריפל ךירצו ןבומ וניא רמאמה לכו ןיללגנש תורות ירפס יתשכ
 ןתוא הנווכ םהל היה קפס יתלבו ,אמלעב רופסכו ךכב המ לש םירבד ל״זח ורפסי
 ,םימכחו רזעילא יבר ןיב היהש תקולחמה ןינעל תוכייש םהל שיו םירמאמה

 ןינעה לכ תא איבהלו ,הזה לודגה הארמה תא האראו אנ הרוסא יבלב יתרמאו
 יאנכע רונתב םימכחו רזעילא יבר ןיב היה רשא תקולחמה ןכות תעדלו תרוקבב
 םאו ,ןוכנל םתנווכ ןיבהלו ןינעה ותואב ורמאש ל״זח ירמאמ ןורתפ תעדלו

 .אוה הזו ,ינא םג יבל חמשי יל חלצי

 יאנכע רונתב תקולחמה םעמ .א״כ רמאמ

 רונת ןידב היה םימכחו רזעילא יבר תקולחמ הלחתמ רשא רמול יל הארנו
 ןנת ,רחא ןינעב היה םהיניב תקולחמה ךכ רחאו ,רוהט וא אמט אוה םא יאנכע
 םימכחו רהטמ רזעילא יבר אילוחל אילוח ןיב לוח ןתנו תוילוח וכתח םתה
 רונתש םירבוס םימכחהש אוה ןיאמטמ .רזו רהטמ הזש תקולחמה םעט ,ןיאמטמ
 ילכ השענו רבוחמ אוהו דירפמו ץצוח וניא רפעה םהיניב רפעו תוילוחמ השענה
 לא םהמ לפי רשא שרח ילכ לכו (א״י ארקיו) ביתכו ,סרח ילכ ןידכ ונידו םלש
 תוברל ןינמ ה״כק ארפס ורמאו ,ורבשת ותאו אמטי וכותב רשא לכ יכות
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 ,הרהטב ותמשנ התציו ,רוהט אוה םהל רמא ,!יאמטמ םימכחו רהטמ רזעילא

 וב עגפ תבש יאצומל ,רדנה רתוה רדנה רתוה רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע
 וילע חתפ ,ץראל תתוש ומדש דע ורשבב הכמ היה ,דולל ירסק ןיב אביקע יבר
 רמאממ ,וישרפו לארשי בכר יבא יבא (׳ב 'ב םיכלמ) רמאו (דפסה) הרושב
 רזח םא תעדל וצר ,רזעילא יברל ורקבל םימכחה ואבש םעפ לכבש עמשנ הזה
 יבר ותריטפ ינפלש ל״זח ונל ורפסו ,םימכחה ןיבו וניב תקולחמב וירבדמ
 עשוהי יברו ,הרהטב ותמשנ התציו רוהט םהל בישהו ,ותעדב דמוע היה רזעילא
 אביקע יברו ,רזעילא יברל והותמשש לע טרחתמ היהש עמשמ רדנה רתוה רמא
 רבד לע טרחתמ היה אוה םגש עמשמ ,ץראל תתוש ומדש רע ורשבב הכמ היה
 הז לכו ,איבנה והילאל עשילא דיפסהש ןיעכ רזעילא יברל דיפסה אוהו הז

 םדוק אל יאנכע רונתב תקולחמה רחא רזעילא יברל והותמש עודמ ןויע ףירצ
 ויה רזעילא יבר לש ומוקמב ןנבר ונת (א״ע ו״לק ףד תבש) ל״זח ורמאו ,ןכל
 ומוקמב (הלימ לש למזיאל) תבשב לזרב תושעל םימחפ תושעל םיצע ןיתרוכ
 ,אבשיר ףסוי יבל עלקא יול ,בלחב ףוע רשב ןילכוא ויה ילילגה יסוי יבר לש

 יאמא ול רמא יברד הימקל אתא יכ ,לכא אל אבלחב אסויטד אשיר היל ובירק
 שירד אמלד אנימאו ,הוה הריתב ןב הדוהי יברד הירתא רמא ,והניתמשת אל
 אל (ד״י םירבד) רמאנ רמוא ילילגה יסוי יבר ןנתד ,ילילגה יסוי יברכ והל
 רוסא הלבנ םושמ רוסאש תא ,ומא בלחב ידג לשבת אל םש רמאנו ,הלבנ ולכאת
 רמול דומלת ,בלחב לשבל רוסא אהי לוכי הלבנ םושמ רוסאש ףוע ,בלחב לשבל
 השעמל הכלה ורוה ומוקמבש הינימ עמש ,םא בלח ול ןיאש ףוע אצי ,ומא בלחב
 ,רחא םוקמב ותומכ הכלה ורוה אלו ומע ןידה ןיאש יפ לע ףא ,והותמש אלו

 רונת תקולחמב והותמש עודמ ןכ םא ,ומוקמב הכלה הרוה היה רזעילא יברו
 יבר םושמ שיקל ןב ןועמש יבר רמא (ב״ע ל״ק תבש) ל״זח ורמא דועו ,יאנכע
 ,תבשב והואיבהו תבש ברעמ למזיא ואיבה אלו וחכש תחא םעפ ,אישנה הדוהי

 ,רזעילא יברכ ןישועו םימכח ירבד ןיחינמ ךאיה םימכחהל השק רבדה היהו

 היה יכ ורמא האר ,םיברכ הכלה םיברו דיחי דועו יתומש רזעילא יברד ארח
 יתומש רזעילא יברד ארח ,רזעילא יברכ ושע תאז לכב םימכחל השק הזה רבדה
 יתומש שרפמ ימלשורי ס״שהבו ,והוכרב שריפ יתומש ל״ז י"שר שריפ הפ ,אוה
 ףד תוכרב) ל״זח ורמא דועו ,םש ל״ז תופסותה שריפכ יאמש תיב ידימלתמ
 רזעילא יברכ ןישוע ויהש לארשי ץראב היה תחא ריע ,קחצי יבר רמא (א״ע ל״ק
 לע לארשי לע הרזג תוכלמה הרזג תחא םעפש אלא דוע אלו ,ןנמזב םיתמ ויהו
 עמש את (א״ע ׳ו ףד הדנ) ל״זח ורמא דועו ,הרזג אל ריעה התוא לעו ,הלימה
 ךומסל רזעילא יבר אוה יאדכ רמא רכזנש רחאל ,רזעילא יברכ יבר השעו השעמ
 התא עשוהי יברל רזעילא יבר ול רמא אינת (ב״ע 'ז ףד םש) ,קחדה תעשב וילע
 ןיא ,הברה יתעמש ינאו תחא אלא תעמש אל התא ׳יתעמש ינא תעמש אל
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 חא שוריפ ,תבצמ חכ ןיאש ,ותרזג ינפל חכ םהב ןיא םיפשכ וליפא ,ל״ז י״שר
 חכ ןיאש ,ןכ היהיש אוה ךורב שודהה תרזגו הכ אוה םיפשכ לש ימינפה הכ
 דוע ןיא ,םיהלאה אוה 'ה ,םיהלא תוחוכ יתלב רחא חכ ןיאש שריפ ,ודבלמ
 רמול הצר ,םיפשכ ינימ תוכלה הפ ושוריפב ל״ז י״שר תנווכ אוה ןכו ,ודבלמ
 ,זיאושק תוכלהב דחא רבד רמא ךא ,םיפשכב ןיאושקה השע אל רזעילא יברש
 הדשה לכ ויליאמ אלמתנ ןיאושה ינימ תוכלהב םישודקה תומש יפוריצ םהו
 ורב יקידצ יעב יא אבר רמא (ב״ע ה״ס ךד םש) ל״זח רמאמכ אוהו ןיאושק
 ,םכיהלא ןיבו םכיניב םילידבמ ויה םכיתונוע יכ (מ״נ היעשי) רמאנש ,אמלע

 אק הוה אלו הידהב יעתשמ אק הוה ,אריז יברד הימקל הירדש ארבג ארב אבר
 ל״ז י״שר שריפ ארבג ארב ,ךרפעל רדה תא אירבח ןמ היל רמא ,היל רדהמ
 ווה אעישוא ברו אנינח בר ,םש לש תויתוא דורצ ודמלש הריצי רפס ידי לע
 ,היל ילכאו אתלית אלגיע והל ורבמו הריצי רפסב יקסעו אתבש ילעמ לכ יבתי

 וקסע ,ץכ ומכ ל״ז י״שר שריפ םשו (ב״ע ׳ז ךד םש) ןכ םג אצמנ רמאמה הזו
 תויתוא םיפרצמ ויהש ידי לע אתלית אלגע והל ורבא אליממו הריצי תוכלהב
 אוה ךורב שודקה השעמד תופשכמ םושמ ץאכ זיאו ,םלועה ארבנ םהבש םשה
 יבר רמאמב הדשב ןיאושיקה וארבנ ץכ יתעדלו ,אוה ולש השודק םש ידי לע ןה
 עמשמ ןכו ,ןיאושק תוכלה אוהו םישולקה תומש דודיצב דחא רבד רזעילא

 יבר םע דמל רזעילא יברש (א״ע ח״צ ךד אריו השרפ רהז) םלענה שרדממ
 ברע אמוי אוהה ,לודגה רזעילא יבר הלחשכ ןנבר ונת ,הבכרמ השעמ אביקע
 ,אתרתסמו אתקימע היל ילגמ הוהו ,ונב סונקרוה הינימיל ביתואו ,הוה תבש

 רמא ,יל אשמשל תיתא אל המל אביקע אביקע היל רמא ,אביקע יבר יתאד דע
 ,ךמצע תתימ תומת יא ךלע ההמתא רמא ,חתרא ,יאנפ יל הוה אל יבר היל

 יל ךילוא יבר היל רמאו אביקע יבר יכב ,היתתימ ןוהלוכמ השק אה יד הייטל
 ,ןוהיורתל רחסאו אשא אתא ,הבכרמ השעמב רזעילא יבר הימופ חתפא ,אתיירוא
 ארבד אחתפיל וקפנ ,ךכל ןיאדכו זייזח ןנא תילד הינימ עמש אימיכח ורמא

 תוכלה תואמ תלת הזע תרהבב ךילואו ,אשא לזאו הוהד המ הוה ,ןמת וביתיי
 ורמא םויה ותואבו ׳םירישה רישד יקוספד םימעט ו״יר היל ךילואו ,תוקוספ
 ,זיאושק תוכלהב ותעידיב םימכחה ינפל ראפתהש (א״ע ח״ס ךד ןירדהנסו ל״זח
 יבר הזב ראפתמ היה אל םיפשכב זיאושקה השעמ השוע רזעילא יבר היה םאו
 םיקסוע אביקע יברו רזעילא יבר תא םימכחה וארש ןויל ,םימכחה ינפל רזעילא

 .וב ראפתהל חבושמו האנ רתוי הזו ,הבכרמ השעמב
% 
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 המ סמואהו רודכה ול ורמא (א״ע ח״ס ךד ןירדהנס) םש ל״זח ורמאו
 יבר (ג״כ קרפ םילכ) תורהט רדסב םימכחו רזעילא יבר ולאב וקלחנש ,אוה
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 ,הייונע אלו םילודגל ארק השע המ ,אשממ הב תיל ם״וכעל היירקנ ,יאוליע סיעכ

 יהיא ,אנימא ,אל םאו תינע יל ,תינע יא םלוע לש ונובר רמא ,והינע אלו םינטקל ארק
 ,םיהלאה אוה 'ה יב השנמ עדיו התוכלמל והבושיו ול רתעיו דימ ,ןוהתווכ ימנ

 יברל והודבכ םימכחהש עמשנ הזה רמאממ םנ ,ןירוסי ןיביבחש תדמל אה
 ,םימשנמ ,לארשיל בוט אוהש דחוימ חבשב ול וחבש םימכחהמ דחא לכו ,רזעילא

 םלועבו הזה םלועכ יברו ,הזה םלועב לארשי ינבל םיביטמה םאו באמו ,המהמו
 יברל ריכזהל היה אביקע יבר תנווכו ,ןירוסי ןיביבח ול רמא אביקע יברו ,אבה
 תקולחמב וירבדמ רוזחיו בושי ילוא רמאו ןירוסיה וילע ואב םנח לע אל יכ רזעילא
 םש) ל״זח ורמא דועו .ןירוסיה ןתואב ונוע רפוכיו םימכחה ןיבו וניב היהש
 אוה ורקבל ויריבחו אביקע יבר וסנכנ רזעילא יבר הלחשכ אנת (א״ע ח״ס רד
 סנכנו ,היה תבש ברע םויה ותואו ,ולש ןילקרטב םיבשוי םהו ׳ולש חוניקב בשוי
 המודמכ ויריבחל םהל רמא ,הפיזנב אציו וב רעג ,ויליפת ץולחל ונב םונקרוה
 בקעי ןיע בתכ) ,הפרטנ ומא תעדו ותעד ,והל רמא ,הפרטנ אבא לש ותעדש ינא
 ןיקסועו הליקס רוסיא ןיחינמ ףאיה ,(הב ,רוצמש רנה הקילדה אלש יפל ל״ז
 וינפל ובשיו וסנכנ וילע תבשוימ ותעדש םימכחה וארש ןויכ ,תובש רוסיאב
 רמא ,ונאב הרות דומלל ול ורמא ,םתאב המל םהל רמא ,תומא עברא קוחרמ
 ינא המת םהל רמא ,יאנפ ונל היה אל ול ורמא ,םתאב אל המל וישכע דעו םהל
 השק ךלש ול רמא ,אוה המ ילש אביקע יבר ול רמא ,ןומצע תתימ ותומי םא
 (ןיאושק תועיטנד דומלל ודיב שיש רתוי התאש ל״ז בקעי ןיע בתכו) ,ןהלשמ

 דומלל ודיב היהש רבדה אוה המ ,םותחה רפסכ ל״ז בקעי ןיע ירבד יל היהו)
 ןחינהו ויתועורז יתש לטנ .(ןהלשמ השק ושנוע היהי ןכ לעש ןיאושיק תועטנד
 הברה ,ןיללננש תורות ירפס יתשכ ןהש יתועורז יתש םכל יוא רמאו ,ובל לע
 בלככ וליפא יתוברמ יתרסח אלו הרות הברה ,יתדמיל הרות הברהו ,יתדמל הרות
 ,תרפופשב לוחכמכ אלא ידומלת ינורסח אלו יתדמיל הרות הברה ,םיה ןמ קקלמה

 ינלאושש םדא היה אלו ,הזע תרהבב תוכלה תואמ שלש הנוש ינאש אלא דוע אלו
 םיפלא תשלש הל ירמאו ,תוכלה ׳ש הנוש ינאש אלא דוע אלו ,םלועמ רבד םהב
 אביקעמ ץוח ,םלועמ רבד םהב ינלאוש םדא היה אלו ,ןיאושיק תעיטנב תוכלה
 תעיטנב ינדמל יבר יל רמא ,ךרדב ונייה ןיכלהמ אוהו ינא תחא םעפ ,רסוי ןב
 ינתדמל יבר יל רמא ,םיאושיק הדשה לכ האלמתנ דחא רבד יתרמא ,םיאושיק
 תעיטנב ,דחא םוקמל ןלוכ וצבקתנ דחא רבד יתרמא ןתריקע ינדמל ןתעיטנ
 הדשה לכ אלמתנ םהידי לעש םיפשכ ינימ תוכלה ל״ז י״שר שריפ ןיאושיק
 תוכלהב אלא םיפשכב ןיאושיקה רזעילא יבר השע אלש רמול יל הארנו ,ןיאושיק
 יאפתמ הוה אל םיפשכב ןכ השע רזעילא יבר הוה יאד םושמ ,םיפשכ ינימ
 ז״ס ךד) םדוק םש שריפש ומכ אוה הפ ל״ז י״שר תנווכו ,םימכחה ינפל הזב
 שריפ ׳םיפשכ רבדל וליפא אנינח יבר רמא ('ד םירבד) ודבלמ דוע ןיא (ב״ע
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 רסחל אצמ ןיב הצ ףיצחאו .דוה אחרי שיר דח אמוי ,היפא צע צפיצ רזעילא
 אריפש !ליפנ יכהדא ,יחאצ תיצטק םוק היצ הרמא הופנא צע צפנר היתחכשאו
 םימכחה ותוא והוצדג םרחב רזעיצא תויהב םג דאו ,ביכשד צאיצמג ןבר תיבמ
 ,הנח רב רב הבר רמא (א"ע א״ק רד ןירדהנס) צ״זח רמאממ הארנכ ,והודבכו

 ,םצועב שי הזע המח םהצ רמא ,ורקבצ וידימצת וסנכנ רזעיצא יבר הצחשכ

 םהצ רמא ,קחוש התא המ ינפמ וצ ורמא ,קחשמ אביקע יברו ,םיכוב וציחתה
 ,הכבנ אצו רעצב יורש הרות רפוס רשפא וצ ורמא ,םיכוב םתא המ ינפמ יכו

 ןיאו ץימתמ וניי ןיאש יבר האור ינאש ןמז צכש ,קחשמ ינא ףכצ םהצ רמא
 םוצשו סח אמש יתרמא ,שיבדמ ונשבוד ןיאו שיאבמ ונמש ןיאו הקוצ ונתשפ
 םוצכ ,אביקע ,וצ רמא ,חמש ינא רעצב יבר האור ינאש ושכעו ,ומצוע יבר צבק
 רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ ,וניבר ונתדמצ וצ רמא ,הצוכ הרותה ןמ יתרסח
 ומדו רזעיצא יברצ םימכחה והוצדגש עמשנ רמאמה הזמ .אטחי אצו בוט השעי
 ןויכב אביקע יברש עמשנ םג הזה רמאממו ,םרחב ותויהב ףא הרות רפסצ ותוא
 וריכזהצ היה ותנווכו ,אטחי אצ רשא ץראב קידצ םדא ןיאש רזעיצא יברצ רמא
 ןירוסיהש ובשחב ,ותעדמ רוזחיו בושי יצוא ,םימכחה ןיבו וניב תקוצחמה רבד צע

 .הזה אטחה רובעב אוה רזעיצא יבר צע אבש

 רזעילא יברל והוחבש עודמ ט״י רמאמ
 וסנכנ רזעיצא יבר הצחשכ ןנבר ונת (ןירדהנס) צ״זח םש ורמא דועו
 ,אביקע יברו ,הירזע ןב רזעצא יברו ,עשוהי יברו ,ןופרט יבר ,ורקבצ םינקז העברא

 םימשג צש הפיטש ,םימשג צש הפיטמ צארשיצ התא בוט ,רמאו ןופרט יבר הנענ
 התא בוט ,רמאו עשוהי יבר הנענ .אבה םצועצו הזה םצועב יברו ,הזה םצועב
 םצועצו הזה םצועב יברו ,הזה םצועב המח צגצגש ,המח צגצגמ רתוי צארשיצ
 ,םאו באמ רתוי צארשיצ התא בוט ,רמאו הירזע ןב רזעיצא יבר הנענ .אבה

 ,רמאו אביקע יבר הנענ .אבה םצועצו הזה םצועב יברו ,הזה םצועב םאו באש

 ןיביבח רמאש ידימצת אביקע ירבד העמשאו ינוכמס םהצ רמא ,ןירוסי ןיביבח
 ןב (א״כ 'ב םיכצמ) שרוד ינא ארקמ רמא .ףצ ןינמ וז אביקע וצ רמא ,ןירוסי
 שעיו ,םיצשוריב ףצמ הנש שמחו םישימחו וכצמב השנמ הנש הרשע םיתש
 ישנא וקיתעה רשא המצש יצשמ הצא םג (ה״כ יצשמ) ביתכו .׳ה יניעב ערה
 השנמצו ,הרות רמיצ וצוכ םצועה צכצ הדוהי ףצמ היקזח יכו ,הדוהי ףצמ היקזח
 בטומצ והוצעה אצ וב צמעש צכמו .וב חרטש צכמ אצא ,הרות רמיצ אצ ונב
 אצו ומע ליאו השנמ צא 'ה רבדיו (ג״צ 'ב םימיה ירבד) רמאנש ,ןירוסי אצא
 השנמ תא ודכציו רושא ףצמצ רשא אבצה ירש תא םהיצע ׳ה אביו ,ובישקה
 תא הצח וצ רצהכו (םש) ביתכו ,הצבב והוכיצויו םיתשחנב והורסאיו םיחוחב
 ודשו אדודב הוידש היצ ריבע המ ,ותנחת עמשיו וצ רתעיו ויצא צצפתיו 'ה ינפ
 אוה ףורב שודקהצ היירקנ דובעצ יכיה רמא ,אבוט רעטצמ אק יוהו היתות ארונ
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 ,םיבורמה יפמ עמש אוהש ןויכ ,השעמל הכלה הרוה אל לאללהמ ןב איבקעש היאר

 ןמ םש הארנכ ,םירבד העבראב רוזחל הצר אלו םימכחה דגנ ותעדב !לזה היהו
 ןיד תיב בא ךשענו רמוא תייהש םירבד ד״ב רוזח אביקע ול רמא ,רמאמה
 עשר תחא העש תושעהל אלו ימי לכ הטוש ארקהל יל בטומ ןהל רמא ,לארשיל
 והודנ אל תאז לכב ,וב רזח הררש ליבשב םירמוא ויהי אלש ,םוקמה ינפל
 ןיאש ,הדנתנ איבקעש םולשו סח הדוהי יבר רמא ,ל״זח רמאממ םש םימכחה
 ,לאללהמ ןב איבקעכ אטח תואריבו המכחב לארשיב םדא לכ לע תלעננ הרזעה
 תיב וחלש תמשכו ,םידי תרהטב קפקפש ףונה ןב רזעלא יבר ־תא ודנ ימ תאו
 ,ונורא תא ןילקוס ויודנב תמו הדונמה לכש דמלל ונורא לע ןבא וחינהו ןיד
 וירבדמ רזח אל רזעילא יברו ,רזעילא יבר לש ונורא ולקס אל עודמ השק ןכ םא
 יל המודמכו (א״ע ח״ס רד ןירדהנס) ל״זח רמאממ םש הארנכ ותתימ ינפל
 השק הז לכו ונורא לקסל ביוחי אל ןעמל רדנה רתוה רמא ןויכב עשוהי יברש
 ל״זח ורמאו ,השעמל הכלה הרוה חא םא רזעילא יברל והוכרב עודמ ןיבהל
 אלו ,הז רובעב םהל ותמש אלו ,ושע ללה תיבכ ושע ושע יאמש תיבכ ושע
 רזעלא יברכ הוצמ רבדב לזלזמ היה םא אלא לארשי ימכחמ דהאל והודנש וניצמ
 ד״כב יול ןב עשוהי יבר רמאו (א״ע ט״י חד תוכרב) ל״זח ורמאו .ףונה ןב
 א״ר היל רמא ,וניתנשמב ונינש ןלוכו ,ברה דובכ לע ןידנמ ןיד תיב תומוקמ
 םש עמשמכו /וכו לזלזמה תלת חכשאו קד קפנ ,חכשת יכל היל רמא ,אביה
 חלש ןנתד והודנ אלו ודובכ לע וסח לודג םדא לזלזמה היה םאד ל״זח רמאממ
 ינרזג התא ינוח אלמלאו תודנתהל התא ךירצ לגעמה ינוחל חטש ןב ןועמש ול
 זבכ ךנוצר ךל השועו םוקמה ינפל אטחתמ התאש השעא המ לבא ,יודינ ךילע
 חמשי (ג״כ ילשמ) רמוא בותכה ךילעו ,ונוצר ול השועו ויבא ינפל אטחתמש
 ינב תא גוהנה ימור שיא סודות חסוי בר ינת דועו ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא
 אלמלא חטש ןב ןועמש היל חלש םיחספ ילילב ןיסלוקמ םיידג ליכאהל ימור
 הזמ ,ץוחב םישדק לארשי תא ליכאמ התאש יודינ ךילע ינרזוג התא סודות
 והוכרב עודמ השק ןכ לע ,והודנ אלו ודובכ לע וסח לודג םדא היה םאש עמשנ
 ,לודגה םשב ארקהל הכזש דע לארשיב לודג םכח היהש לודגה רזעילא יברל

 רשאכש םש ארמגה רמאממ עמשנכ ולדג תא ועדי םמצעב םימכחהו עודיה לודגה
 םדא ךלי אמש ,ךלא ינא אביקע יבר םהל רמא ,ועידויו ךלי ימ ורמא ,והוכרב
 לכבש ל״זח ונל ורפסו הלוכ םלועה לכ תא בירחמ אצמנו ועידויו ןוגה וניאש
 םויה ותואב היה לודג חא אנה ,םלועה הקל תועמד ויניע וגלז רשאכש תאז
 אב היה לאילמג ןבר חאו ,חרשנו רזעילא יבר ויניע וב ןהנש םוקמ לכבש
 יבר ליבשב אלא הז ןיאש יל המודמכ רמא ,ועבוטל לושחנ וילע דמע הניפסב
 םש ארמגה רמאממ םש הארנכ לאילמג ןבר שנענ חוסלו ,סונקרוה ןב רזעילא
 יברל היל הקבש אל רזעילא יברד והתיבד םולש אמיא ךליאו השעמ אוההמ
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 ןכ םא ,ונממ לבקל וצר אל םימכחהו לופלפ ידי לע ותומכ הכלהש םימכחל
 אלש ,היה ותאטח המו ועשפ המ רזעילא יברל לארשי ימכח והוכרב עודמ השק
 םעה !ומה ועדי ןעמל שאב םופרשו רזעילא יבר רהיטש תורהט לכ ואיבהש יד
 רזעילא יברכ הכלהש הרמאו לוק תב התציש ףא םא רזעילא יברכ הכלה ןיאש
 ,לודגה רזעילא יברכ לודג שיאל שנוע יד היה הזה שויבה יתעדלו ,םוקמ לכב
 קלוח דחא םכח דומלת םאש דימלתב ונוימד וניצמ אלו ,והוכרבו ונמנ דועו
 ונל הרפסש המ ץוח ,הז רובעב והודנש םימכחה תערל דגנתמ ותערו ןנבר לע
 םימכחו ,קוריה םדו הדוקפ רעש אמטמ היה אוה ('ו הנשמ ׳ה קרפ תוידע) ל״זח
 ,וטחש ףכ רחאו ןולחב וחינהו רשנש םומ לעב רוכב רעש ריתמ היה אוהו ,ןירהטמ

 החפשה תא אלו תרויגה תא אל ןיקשמ ןיא רמוא היה אוה ,ןירסוא םימכחו
 תררחושמ החפש תימכרכב השעמ ול ורמא ,ןיקשמ םירמוא םימכחו ,תררחושמה
 והודנו הוקשה אמגוד םהל רמא ׳ןוילטבאו היעמש והוקשהו םילשוריב התיהש
 קלחש הז רובעב והודנ אלש עמשמ םשו ,ונורא תא ןיד תיב ולקסו ויודנב תמו
 אלש תושעל םתוא דשחו ,םימכחל געלש םושמ ףא ,ןידה םצעב םימכחה לע
 בתכ ל״ז ד״בארה ,ל״ז ם״במרהו ל״ז ד״בארה םש ושריפש המ האר .ןירכ
 רבדה הז השקו ,בתכ ל״ז ם״במרהו ,ןידכ אלש תושעל םתוא דשח יכ והודנו
 לאללהמ ןב איבקעל והודנש הנית ןכ לע ,והודנו םהילע געלש לע םימכחה לע
 םתוא דשחו ,הוקשה אמגוד ורמאב ןוילטבאו היעמש לע זעל איצומ היהש םושמ
 רמאת םאו ,והוכרבש ואטח היה המ לודגה רזעילא יבר לבא ,םהילע געל וא
 ,םימכחו רזעילא יבר תקולחמל ,םימכחו לאללהמ ןב איבקע תקולחמ המוד וניאש

 הכלה הרוה רזעילא יברו ׳השעמל הכלה הרוה אל לאללהמ ןב איבקעש םושמ
 ,השעמל הכלה הרוח אל לאללהמ ןב איבקעש ל״זח רמאממ הארנ ןכו ,השעמל

 ןירמוא ןהו העומשה יפמ רמוא אוה אנהכ בר רמא (א״ע ח״פ ףד ןירדהנס)
 יגיניעב אוה ףכ ןירמוא ןהו ,יניעב אוה ףכ רמוא אוה ,גרהנ וניא העומשה יפמ
 ירהש עדת ׳העומשה יפמ םירמוא ןהו יניעב אוה ףכ רמאיש דע ,גרהנ וניא
 יפמ רמוא אוה וליפא רמוא רזעילא יברו ,לאללהמ ןב איבקע תא וגרה אל
 ,לארשיב תקולחמ הברי אלש ידכ גרהנ וניניעב אוה ףכ ןירמוא ןהו העומשה

 הכלה הרוה אלש ינפמ לאללהמ ןב איבקע תא וגרה אל המ ינפמ רמאת םאו
 לאללהמ ןב איבקעש ('ו הנשמ ׳ה קרפ תוירע) ל״זח רמאממ עמשמ ןכו ,השעמל
 ףב רוזח ינב ונבל רמא ותתימ תעשבו ,םש ורמא ,השעמל הכלה הרוה אל
 ׳ינב ,היל רמא ,ףב תרזח אל המל התאו ול רמא ,רמוא יתייהש םירבד העבראב
 םהו ,יתעומשכ יתדמע ינא ,םיבורמה יפמ ועמש םהו םיבורמה יפמ יתעמש ינא
 בטומ ,ןיבודמה יפמ ועמש םהו ,דיחיה יפמ תעמש התא לבא ,ןתעומשב ודמע
 *יאללחמ ןב איבקעש עמשמ הזמ ,םיבורמה ירבדב זוחאלו דיחיה ירבד תא חינהל

 אל דוע סרח םירמאממ יתעדל לבא ׳והודנ אל ןכל השעמל הכלה הרוה אל
 • * * ׳ י י ^ *י *
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 רזעילא יברל והוכרב עודמ .ח״י רמאמ

 הלע םהמ דחא אל ,יאנכע רונת רמאמ ושרפ רשא םישרפמה לכ יכ האר
 ןידה ןינעל שרדמה תיב ילתוכו םימה תמאו בורח ןיב תוכייש הזיא שיש ותעדב
 היה אל םניינעש ורמא םהמו ,רזעילא יברכ הכלהש םהמ תורוהל יאנכע רונתב
 לכש ומיכסהש םישרפמהו ,םולחב הז לכ האר םימכחהמ דחא ףא יתפומ ןינע
 תמאב יכ ,הרטמל ואטח לבא םינוש םינפואב ושרד שורד ייסנ ןינע היה הז
 הכלהו רוהט אוהש םהיניב רפעו תוילוחמ השענה רונתהש םיתפומהמ דומלל שי
 השמ שרד רמאמ ףוס אוה םישרפמה לכב יתאצמ רשא בוטהו ,רזעילא יברכ
 לודג תועט עשוהו יבר העט יכ לע אוה ךורב שודקה ךייח אק ורמאב , ל״ז
 תונוימדב וחצנל םיצור וינבש ינב ינוחצנ רמאו תוטהל םיבר ירחא בותבהב
 ,והוכרב בותכ יתאצמ ל״ז ן״במרה ישודיחבו ,תויתימא יתלב תומודמ תונעטו

 אלו איה איעב הדונמ ולאו ,וילענמ ץלחש רבדל היארו םרחל יוניכ אוה שוריפ
 ,תוליבאב ונשש הטמה תייפכ םושמ עקרק יבג לע בשיו טמשנש רועו ,אטישפיא

 תסרג ןכו וידגב ערקו םהב בותכש םירפס שיו .תופכל בייח וניא הדונמ וליאו
 .העירק ףירצ וניאש דבלב םתס הדונמ היה אלש איה היאר ימנ אהו ,ל״ז י״שר

 ,תותימ ׳ד יהלשב ןנירמאדכ ,הרות דומלל ולצא אובל םיצור ויה אלש וניצמ ןכו

 ןיחוד ויהש ,יאנפ ונל היה אל המל וישכע דעו ,ונאב הרות דומלל ,םתאב המל
 אלש םולשו סח ,והוכרב אל ולאו ,והוכרב םהיפמ ורמאי אלש םירבדב ותוא
 הדונמ היה וליאש ,היה ףרובמש היאר הזו ,הרות דומלל ולצא אובל ןמצע ונפי
 ,ול ןינוש אלו הנוש אל םרחומ ורמאו ,ול ןינושו הנוש הדונמ ורמא ירה םתס
 אל ירה רזעילא יברל והוכרב המל ינהמתו םש בתכו ,וינפל ואב אל ףכיפלו
 ןב איבקעב וניצמש ומכ ברה דובכ לע ןידנמש דבלב יודינ אלא בייח היה
 תיב ילתוכו םימה תמאו בורח רמאו רוזחל הצר אלש ןויכש רמול שיו .לאלהמ
 רתוי תקולחמב קיזחמ היהש אתורקפאכ והל יזחמ וחיכוי םימשה ןמו שרדמה
 אוה ףכ רמוא אוהו העומשה יפמ םירמוא ויהש רשפאו ,והוכרב ףכיפלו יאדמ
 תיבה ןמזב השעמל הרוה וליאו ,םלועבש תויאר לכ ונממ ולבק אל ףכיפל ,יניעב
 הז רובעב םאה יל השקו ,והוכרבו וילע ורמחה ףכיפל ,ארממ ןקז השענ היה
 הכלהש םיתפומו תותואב םימכחהל תוארהל הצרו תוקלחמב רזעילא יבר קיזחהש
 ל״ז ן״ברהש יל הארנו ,והוכרב הז רובעבו אתורקפאכ והל הזחמ הזש ותומכ
 רמא ןכ לע יכ ,הז רובעב והוכרבש קיפסמ וניא ןתנש םעטהש ומצעב שיגרה
 ירמאמב לבא ,יניעב אוה ףכ רמוא אוהו העומשה יפמ םירמוא ויהש רשפאו
 התא עשוהי יברל רזעילא יבר ול רמא אינת (ב״ע ׳ז הדנ) ףפיהל וניצמ ל״זח
 תקולחמבו ,הברה יתעמש ינאו תחא אלא תעמש אל התא ,יתעמש ינא תעמש אל
 תוארהל הצר רזעילא יברש אלא העומשה יפמ ורמאש רכזנ אל יאנכע רונת
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 בורחל ותוא המדו ,וילע םיקלוחה איבמו שאר וסיג לאילמג ןבר דגנכ הז רבד
 רדסב ונראיבש ומכ חרפי רמתכ קידצ רמאנש רבדכ רמתה יניממ ןמ אוהש
 אוה ףחב שודקהש רמא ןכלו ,הזה עגנ לכו ביר לכ היה ויפ לע יכ ולא תינעת
 ׳ה טופשי רמאנש ןינעכ ,וילע קלוח קדצב אלשו םנח לע יכ וב וישעמב חיכוי
 המ יפכ הצרי ,ימוקממ המא תואמ ׳ד בורחה רקענש רפס הנהו ,ףיניבו יניב
 םיבש לושחנ וילע דמעו הניפסב לאילמג ןבר אב םויב ובש ארמגב שרופמש
 הזו ,סונקרוה ןב רזעילא יבר ליבשב אלא הז ןיאש יל המודמכ רמאו ,ועבוטל
 ורקעו וכילשהו וקרז םיבש לושחנהש תורוהל ומוקממ בורחה רקענ ורמא יאדו
 ורמאו וירבד לע ול ודוה אל הז לכ םאו ,המא תואמ 'ד וכרדו וכלהמו ומוקממ
 םהילע דומעיש תוינאב םיה ידרוי ףרדכ ול אוה הרקמ יכ הזמ היאר ןיאיבמ ןיא
 יתרות תאפמש םהל רמאו ,וידחי וקדצ וירבדש היאר הזב ןיאו ,םיבש לושחנ
 ןהבויו רכוי םירידא םיבר םימ לוקכ הרותב ולוק תורובג עמשו ותמכח תלודגו
 ,וחיכוי םימה תמא ורמא יאדו הזש המ ,הכלהכ תמאה ימלו תמתוחה ימל תמאה

 הרויש המ וירוחאל רזח אל ורזח רמול קדקד ,םהירוחאל םימה תמא ורזחש רכזו
 ,ודגנ םתמכחב ויה יכ םינפל אלו רוחאל וכליו ,םהירוחאל וכלה םתמכחב םהש
 ותומכ הכלהש רזעלא יבר לצא םכל המ הרמאו לוק תב התצי ףכ רחאש ומכ
 ימ תואיגש המכחב לודג אוה יכ ףא ,היאר הזמ ןיאש םה ורמאיו ,םוקמ לכב
 רמאו רזח ,טילשה ינפלמ תאצויה הגגשכ ןידה הזב הגש הז לכ םע יכ ,ןיבי
 םהו ביבס ביבס ןיבשויה םידימלתב הזב הצר ,וחיכוי שרדמה תיב ילתוכ םהל
 ושקבו ,םתוביבס לעו םתטש לכב ןיבשויש יפל יאדוב שרדמה תיב ילתוכ
 םהב רעגו ,וירבד וארש ינפמ רזעילא יבר תמכסה ינפ לע לופיל םידימלתה
 יואר ןיאש הממ הזו ,םימרה םירהה ןיב םשאר סינכהל םהל ןיאש עשוהי יבר
 הז תא הז םיחצנמ םימכח ידימלת םא ורמא יארו הזו ,וחירכיש ללכ םהל
 םיחצנמה ןיב עירכהל הערכהל םתעגה אל ןיידע רמולכ ,םכביט המ םתא הכלהב
 תמכסה לא לופיל דוע ונע אל ,ודמע ותרעג ינפמו ,םילודגה םימכח ידימלתה

 ,ןכ םג םתמכסהמ ורזח אל םנמאו ,עשוהי יבר לש ודובכ ינפמ רזעילא יבר
 אשדוק ףיחא ורמאו ,ותמכסהל ןיטונ ןידמועו רזעילא ירבדל ןיטמ ןיידעש אלא

 ןושלכ הרבד ל״ז םימכחה ןכו הרותהש עודי יכ רורבו טושפ אוה ,אוה ףירב
 יבר תבושתמ השוע אוה ףורב שודקה ולאכ ,ןפואה הזב רמא הזלו .םדא ינב
 אל יכ ,לודג תועט העט יכ לע ,םיהלא השע קוחש ,אלולטיאו אכוח הז עשוהי
 תתימא לע עדוי וניאש םדא ןבל םא יכ יתלב תוטהל םיבר ירחא הרותב רמאנ

 דובכה לומ רבדל הפל ףייש אל הזו ,תוטהל םיבר ירחא הוצ וילאו ,ורוריבו ןינעה
 וינבש אוה ףירב אשדוק ףיחא יאדו והזו ,רבד לכ תתימא עדויה ףרבתי לודגה

 •תויתימא יתלב תומודמ תונעטו תונוימדב וחצנל םיצור
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 ,ארקשל אסינ אוה ךורב שודקה ביהי אל יכ רהטהל ולא תותוא ואב רזעילא
 אוה ףורב שודקה ביהי אל יכ רזעילא יברל והוכרב דוע עודמ יל השק ןכ םאו
 ,אושנמ לודג היה ושנע ןכ לע רזעילא יבר םע היה תמאהו ,ארקשל אסינ
 ,חיכוי בורח יתומכ הכלה םא םהל רמא ,ל״ז םת וניבר שריפ םינואנ ישודיחבו
 ומכ םהש הב אצויכו חיכוי םימה תמא ןוגכ וז העומשב שרופמה ןינעה הז
 םירבדה ולא ןוגכ הארמ אוה ףורב שודקה יכ רמאש ימ שיו .םיתפומו תותוא
 ןמ קוחר הז ןיאו ,םיאיבנ ןניאש יפלו ,השקבו הלפת ףרדב םיקידצה ידי לע
 ויהש םולחב הארו שרדמב םנמנתנ שרדמה ימכחמ םכח יכ רמוא שיו ,תעדה
 םיקלוח םתא המל רזעילא יבר םהל רמאו ,רזעילא יבר לע םימכחה םיקלוח
 תב הנתנ יכו ודגנכ סירתמ עשוהי יבר יכו ,ןינעה לכו חיכוי םימה תמא ילע
 ירבד יכ שריפ אל המ ינפמו ,איה םימשב אל עשוהי יבר רמאו ,םימשה ןמ לוק
 ןינעה הזב וכמס לבא ,האובנל םיבורק תומולחה םדיב ויהיש ינפמ םה תומולח
 ,בתכ ל״ז ןואג םיסנ וניברו .תוטהל םיבר ירחא ומייקו ורברי אוש תומולחהו
 רבכש םימכחה לצא ותמאתנ אלו םיתפומו םיסינמ רזעילא יבר רזענש עריאו
 ןיאש רמול הצר בורחה ןמ היאר םיאיבמ ןיא ורמא הז לעו הזל המודכב הרק
 יתש וב יתיאר ,לוק תב התצי ורמאש המ םנמאו ,עבטה גהנממ אצוי רבד הזב
 לוקה אב םנמא ,הז רבדב ותומכ הכלה הרמא אל לוק תבש תחאה ,תובושת
 ויהיו ,ותומכ הכלה ןיאש ול המודכו הז תלוז םוקמ לכב ןויכש רשפאו ,םותס
 הז םא ,םימכחה תא תוסנל הזב הנווכהש 'בהו ,הזב םייתמא לוק תב ירבד
 םכיהלא 'ה הסנמ יכ רמאש ומכו ,ואל םא םדיב לבוקמש הממ םוקיתעי לוקה
 יפל איה םימשב אל עשוהי יבר רמאו ׳םתלבק תותימא הזב הרוהו ,םכתא
 אלו ,רבד הנממ הנושי אלש ונעידוהו יניסב ונל הנתנ רבכו המימת ׳ה תרותש
 תפומל וב ףרטצנש ידכ קפס םוש אלו ,הז תא הז רתוס רבד אל וניתרותב ראשנ
 םהל םיקא איבנ (ח״י םירבד) בותכה רמאש המ השק וירבד יפלו ,םימשה ןמ
 היהו ,ונוצא רשא לכ תא םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ףומכ םהיחא ברקמ

 ,ומעמ שרדא יכנא ימשב רבדי רשא ירבד לא עמשי אל רשא שיאה

 השמ שורד •ז׳י רמאמ

 םויה ותואב אנת ,בתכש אוה הזו ,רמאמה תא שריפ ל״ז השמ שרדו
 הפ ונשי רשא תא ,ונמיה ולבק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא יבר בישה
 הז רואיב םנמאו ,םיעודיו ונל םיולג המה אלה תוקצומ יארכ תוקיפסה ןמ
 תובושת לכ בישה רזעילא יבר ,ללכ קפס םוש ילב רמואש המ יפכ אוה רמאמה
 ולבק אל םימכח םנמאו ,ותרבס יפל תמאה יפ לע וידחי וקדצ וירבדו ,םלועבש
 ,חיכוי הז בורח רזעילא יבר רמאו ,טושפ הזו םהיניעב ורשי אל יכ ונמיה
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 ,ונממ חכשנ אל יאדובו םימעפ ׳ק ודומלת לכ רזוח היה רזעילא יברש זמרל

 היהש (ח״כ ןיבוריע) אדירפ יברב אתיאד ומכ אוהו ,םימעפ 'ת םירמוא שיו

 ןיבהל וילע השק היה ודומיו תייחתבש הזב זמרו ׳םימעפ 'ת ודימלת םע דמול

 יאדוב הברה הרותב עגיש ידי לעו ,םימעפ ׳ת רע רוזחאו הלודג הדיקשל ףרצוהו

 רמול הצר ,בורחה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא ול ורמא ,ותומכ הכלהו ויפב תמא תרות

 רמאו רזח ,ונלוכמ רתוי קחוד ףותמ הרות דומלל הכזש המב הכלהה קספ ןיאש

 םהל זמר ,םהירוחאל םימה תמא ורזח ,וחיכוי םימה תמא יתומכ הכלה םא םהל

 התע ורזחש האלהל םיכשמנ וימימו ורוקממ עבטב דרוי םימה תמא ותואש ומכש הזב

 רתוי הרותב לודג תמאב ינאש רחאמ ףכ ,םעבט ףפיה אוה םרוקמל םהירוחאל

 רמאו רזח ,ילע קולחל אלו יתעדל ומיכסתש יואר ,םכל רוקמכ בשחנ ינאו םכמ

 ץובקש םזמרל .,וכו ולתוכ וטה ,וחיכוי שרדמה תיב ילתוכ יתומכ הכלה םא

 םילתוכה םתוא יוארו ,ומש ףרבתי ול יוצר וניא רזעילא יבר לע םיקלחנה םימכחה

 םימשה ןמ םהל רמאו רזח ,הזכ ץובק לטבתתש ירכ לפתש שרדמה תיב לש

 והילאל ןתנ יבר היחכשא ,םורמ ימשב תמכסומה הכלהה ןכש רמול הצר ,וחיכוי

 לא ןוצרמ הנתשמ יניאו יחצנל ינושע ינבש רמול הצר ,ינב ינוחצנ רמאו /וכו

 ,תורודה ימכחל הערכהה יתרסמו איה םימשב אל הרותב יתבתכש רחאמש ןוצר

 ללכ יונש ילבמ םייקו יחצנ ינא יכ ,ןידב םתערכה לטבל ינוצר דוע הנתשי אל

 תמא ףרבדו חסונה יפכו ןמזה יפל ןוצר לא ןוצרמ הנתשנש םדו רשבכ יניאו

 תקולחמ וברי אלש יתישע ףדובכל אלא .רכו תמא תרות תארקנ ףכלש ,דעל םייקו

 םינפ לכ לעו ,ונילע קלחל יוארו ונממ רתוי לודג אוהש םגה רמול הצר לארשיב

 תעדה ינטק םג וארי ונממ המש ונששח ףא ׳םולשו םח והוכרביש יואר וניאש

 והזו ,םהירבד לטבל ידכ קר ונווכיו ,םימכחה דגנ קולחלו זיעהל זוע וביחריו

 המכ ויה ןכ אל םאש והוכרב ףכלש הנווכה וא ,לארשיב תקולחמ וברי אלש

 םסרופמ היה יכ הזב םימכח ירבדל םיעמוש ויה אלו וירבדכ םיקסופ םישנא

 וכרבל וחרכוה ןכ לע ,םולשו סח תורות יתשל הרותה קלחתתו יתמכח בורב

 הכלהל וקספי אלש םתנווכ קר ,םלצא שורקו רקי היה תמאב םנמא ,וקיחרהלו

 ןתנש םעטהו ,לודג קחודב !ינעה ותוא שרד ל״ז קחצי יניע יכ האר .וירבדכ

 הכלהל וקספי אלש וקיחרהלו וכרבל וחרכוה ןכ לע ותמכח בורב םסרופמ היה יכ

 רזעילא יבר רהיטש תורהט לכ ואיבהש היה יד יכ ,ןוכנ וניא יתעדל .וירבדכ

 דועו ,גהנתהל ףיא אבהל וערי ןעמל ותומכ הכלה ןיאש תוארהל שאב םופרשו

 םיאמט רזעילא יבר רהיטש תורהט לכש תושרדמ יתבב זירכהל םימכחה ולכי

 ופיקהש ,ל״ז בקעי ןויע שריפש המ האר ,ותומכ הכלהל דוע וקספי אלו ׳םה

 תורהטה לכ ופרשד אהו ,והואמט קפסה ינפמ קרד רשפא ,והואמטו אנכעכ םירבד

 אלש ןכ ושע אתלימ רדגימל רמול שי ,ןיפרוש אלו ןילכוא אל ןילות ורמא אלו

 יברד ודובכ םושמ יכהל והואמט קפסה דצמש ןויכו ,לארשיב תקולחמ וברי
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 רונת ותואב רזעילא יברכ אוה ןידהש ודוהש היאר אהו ,ינב ינוחצנ רמא הזלו
 רזעילא יבר בישהש רמאמה רמאש ליעל רכזנכ גייס םושמ ואמטש קר אוהש
 ,רזעילא יבר ירבד לע בושהל המ דוע ןיאש הזמ הארנש ,םלועבש תובושת לכ

 תקולחמש ורמאב ,ושוריפ יל הארנ אלו ,ותומכ הכלה היהתש יואר היה ןכ םא
 רמאממ וירבדל איבהש היארהו ,הרותל גייס םושמ ךא היה רזעילא יברו םימכחה
 ךפיהלו ,םימכחה ונממ ולבק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא יבר איבהש ארמגה
 אפוג רונתה ותואב היה םימכחו רזעילא יבר תקולחמש עמשמ רמאמה הזמ
 תובושת לכ רזעילא יבר איבהש רחא דועו ,רהטמ רזעילא יברו ןיאמטמ םימכחה
 ילתוכו םימה תמאו בורחמ היאר איבה דוע םימכחה ונממ ולבק אלו םלועבש
 אמט םא אפוג רונתה ותואב וקלחנש עמשמ הזמ ,ותומכ הכלהש שרדמה תיב
 םירונתה ראשב םיברה ועטי• אלש ידכ תוטהל םיבר ירחא ושוריפ םג ,רוהט וא
 ןיחיגשמ םא היה ךכ רחא אתגולפהש עמשמ ארמגה רמאממש םושמ ׳ןוכנ אל
 ,םיברה ירחא ןיכלוה ןיא וא םיברה רחא ןיכלוה םאו ,ןיחיגשמ ןיא וא לוק תבב

 ,םוקמ לכב תוטהל םיבר ירחא ןיכלוה ןיאו ,לוק תבב ןיחיגשמש רבס רזעילא יבר

 רבכו אוה םימשב אל רמאו םוקמ לכב ליק תבב ןיחיגשמ ןיאש רבס עשוהי יברו
 .תוטהל םיבר ירתאו ,יניס רהב הרות חנהו

 קחצי יניע שוריפ •ז״ט רמאמ

 ךכלש הארנ ,חיגוי הז בורח ,רמאו רמאמה ותוא שרד ל"ז קחצי יניעו
 םיקוחדה לארשי ץרא יינע לש םכרדש ידי לע ,אוה בורח לש ןליא אקוד ספת
 רמאמכו ,לוזב םירכמנו םש םייוצמ המהש ןעי םיבורחב קר םיסנרפתמ ויהש תונוזמל

 ןועמש יברב (ג״ל תבשבו) ,םיבורח בק: יד ב *תכינחו (׳/׳'־
 ,יאדוהיכ הבורחל ךרטצנ אלד ןיגב הכיא שרדמב ןכו ,אבורח וכל ירביא ,יאחוי ןב

 ,םיבורח לכוא אוהש קחורב סנרפתמש ימ לכל ל״זח לש םהיפב לשמל ןתינ ךכלו

 ךותמ הרות רזעילא יבר דמל הלחתבש ,ותלחתב רזעילא יברד יקרפב וניצמו
 תיזוזק לכוא היהו סונקרוה ןב רזעילא יברב השעמ שרדמב אתיא ןכו ,לודג קחוד
 שרדמב אתיאו ,יאכז ןב ןנחוי יברל ורמאו וכלהו ,ער חיר ויפ השענש דע המדא
 יתנווכ הזו ,יל הדמעש איה ךאב יתדמלש המכחה ,יל הדמע יתמכח ךא ,תלהק
 יברכ לודג קחוד ךותמ הרותה דמל אוהש הזב זומרל ,חיכוי הז בורח רמאש המב
 הכלהל ודיב םייקתי ודומלתש הכז אמתסמו םיבורחב קפתסנש אסוד ןב אנינח
 תואמ עברא םירמוא שיו המא האמ בורחה רקענ ,ויריבח לכמ רתוי הרותב
 םימעפ ׳ק וקרפ הנושש ימ המוד וניא ,ל״זה רמאמ רבד לע אוהש הארנ ,המא
 אל ךכלו ,ןורכזל ליעומ אוה םימעפ 'ק דעש םישרפמה ושוריפו ,א״ק הנושל
 ,ונורכזל דוע ךירצ ןיאש המ רתוי תחא םעפ דמולש דע רומג המשל דומילל בשחי
 המא ׳ק רקענש המב ראובמ הזבו ,רומג המשל דומילה איה הדבל םעפה ותואו
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 ,ימד םיברכ אוה יאדיחיד יפ לע חא רזעילא יבר ןכו ׳ימד םיברכ םיבר הינימ

 ךכל קידצ יבג םוריו רמוא רמתו םייקל אמלדש ,בורחה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא
 יליפאו ,םיה לא םיכלוה םילחנה לבד םוקמה יווצל ךלוהש ,םימה תמא ,רקענ
 ,םימה תמאמ היאר ןיאיבמ ןיא ,יתומכ הכלהש תוארהל וירוחאל ריזחי יכה

 .אוה ךורב שודקה לש תריזגו יוויצ לטבל לכויו ,םיהלא תאריב לשומ קידצד

 ,חיכוי הז בורח יתומכ הכלה םא ,וכלמ המלש יבר םשב בתכ חסוי חנע ושריפבו

 ׳דה לכ הנשמ אוה ויארי ליבשבש תולגל הצר ךרבתי םשה ףיא רמאמה תנווכ
 דוסי םשש בורח םהש ריכזהש םירבד ד״ב רמאמה הזב םיזמור םהש תודוסי
 זומר םימה דוסיו ׳ןהב יוצמ ןכ םג חורהו םיצעב חכב שאהש ריואה דוסיו שאה
 היהש לודג ףכ לכ םתוכז היה םימכחה ולאו ,לתוכב רפעה דוסיו ,םימה יריואב
 .תודוסיהמ הלעמל ןהש םירבדה םגו םרובע תודוסי 'ד חכ הנשמ אוה ךורב שודקה

 רזעילא יבר לצא םכל המ הרמאו לוק תב תאצי ,וחיכוי םימשה ןמ רמאש ומכ
 תבב ןיחיגשמ ןיא רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע ,םוקמ לכב ותומכ הכלהש
 ליבשב השענש תויהבש ,הומת הזה רמאמה ,ינב ינוחצנ רמאו ףייח אק .'וכו ,לוק
 הכלה היהתש יואר היה לוק תב התציש דע רמאמב בותכש לכ רזעילא יבר
 םירבד םישענ ןיאש ,ורובעב הז לכ השענ המל ותומכ הכלה ןיאש ןויכו ,ותומכ
 הכלהש רמא אוה ףורב שודקהש ןויכ דועו ׳טפשמב אלא עבטה ךפה םהש ולאכ
 ,םולשו סח ךרבתי ויפמ אצוי רקש ןיאש ,ותומכ הכלה התיה אל ךיא ותומכ

 הנווכה ןיא ,תוטהל םיבר ירחא ןאכ רמאש המב ערש ,תאז אוה הנווכה אלא
 חז רונתהש אלא ,םהומכ הכלה התיה דיחי אוהו םיבר ויה םיקלוחחש ליבשבש
 רתב ילזאד םושמ היה ןיאמטמ ויהש המ ךא ,רזעילא יברכ רוהט תמאב היה
 חא ורזג םיבר םהש אמלעד םירונת םושמד ,י״שר בתכש ומכ אמלעד תוילוח
 םירחא םירונתל הז רונת ןיב שיש קוליחה ןיעדוי ןיאש ןומהה ינפמ ,הז רונת לע
 יתויה םאש רונת ותוא לע םג ורזגו ומיכסה ךכיפל ,רזעילא יבר קליחש ומכ
 םעו ׳םוקמ לכב ותומכ הכלהד אימש ןמ וילע וזירכהד רזעילא יבר ירבדכ רוהט

 רחאמ הז רונתל שוחל ונל ןיאו ,תוטהל םיבר ירחאד םושמ אמט היהי הז לכ
 רוזגל יואר ןכל ,רזעילא יבר תרבסל חא םיאמט םהו ןכ םניא םירונת ראשד
 היה וילע םיקלוח ויה אל םאו ,ושעי המ ןומהה ועדיש ידכ אמט הז םג היהיש
 רמאש הזו ,םיאמט תמאב םהש םירחא םירונת רהטל ואובי ןומההש הזמ ךשמנ
 ןיידב תועטל םיבר ואוביש ונממ ךשמיש רבד רמאת אל הצרי תוטהל םיבר ירחא
 אלש ידכ םימכח םהב ורזגו םירתומ ויה ןידה ןמש שי םירבד הברהש ,תוטהלו
 חתיה ויריבחו עשוהי יבר תנווכ ןכ םא ,םירוסאה םירבד ריתהלו תועטל ואובי
 ויה אל הז לכ םע ,רזעילא יבר רמאש המכ רוהט היה ןידה ןמש יפ לע חאש
 חצרי .׳וכו ינב ינוחצנ אוה ךורב שודקה רמאש הזו ,ונרמאש הבסב רהטל םיצור
 ,הרותל גייס תושעל םתנווכש ןויכ רזעילא יברכ ותומכ הכלהש יפ לע חאש
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 אמק קרפב ורמאש המ יפ לעו ,םיברה ומע ויה רבכ רשא וירבדמ רוזחל שייבתמ
 /וכו ,הובג םוקמ ןיחינמ םימ המ ךל רמול ,םימל הרות ירבד הלשמנ המל ,תינעתד

 הרותה ךרד יפכ תמאב ךלוה אוהש חיכוי םימה תמא הנה םהל רמא ןכ לעו
 ומכ הובג םוקמל וירוחא ךליו רוזחי הזה םימה תמא לבא ,ךומנל הובג םוקממ
 ןיאיבמ ןיא ול ורמאו ,םכתואג ירחא וירוחאל הרותה ךרדב ךליל םישוע םתאש
 ךליל ןיאו טעומה התאש ךילע ותרזח תארוהש רשפאש ,םימה תמאמ היאר
 שרדמה תיב ילתוכ םהל רמאו ׳רוחאל קר הכרדכ תכלוה המאה ןיאש ומכ ךירחא
 רמאש ומכ ,הרותל יחרכה רבד אוה תושרדמ יתבח יכ עודיהמ יכ אוה ׳וחיכוי
 יפל םהל רמא ןכ לעו ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבמ ץוח הללקל ורזח ןלוכד םעלב
 'תימא הניאש חוצנו רוטנקה ךרדב קר הניאש םכלש היוחדהו הלופנה םיברה תעד

 םא ,םהל רמאו ,לופיל םיוארו חרכהו ךרוצ םהב ןיא תושרדמ יתבה םגש יואר
 לש בלה תתימא תעד יפל רמאנ יתימא חוצינה יכ .רכו ןיחצנמ םימכח ידימלת
 הרות םהב דומלל ודמעי תושרדמ יתבח יכ ,םכביט המ םתא ןכ לעו ,חוצנה ילעב
 רודו רוד לכב יכ ןכ רמאש רשפא ,ןיטמ ןיידעו רמאו ,םיברה תעד יפל עירכהל
 םידמול שיו ,רזעילא יבר םהילע בשחש ופכ רוטנקו חוצנה ךרדב םידמולה שי
 ;יחיגשמ ןיאו ׳איה םימשב אל רמאשו ,עשוהי יבר תעדכ יתימאה חוצנה יפל

 עירכהל ןיא ןכ לעו ,תרשה יכלמל הרוהה הנתנ אל ורמאש המ יפכ אוה ,לוק תבב
 רגנ וניאש רבדב אוה לוק תבב ןישמתשמש ןינמ ורמאשו ,הב קסועה קר הילע
 ,לופכ ןושלב ינב ינוחצנ ינב ינוחצנ ןכ םג רמאשו ,תופסותה רמאש ומכו ,הרותה

 תובושת ודיב היה דחא לכש ןירהטמה ןהו ןיאמטמה ןה ןידדצה ינש לע ןכ רמא
 וילעו האנ שורד יפ לע ןינעה ותוא שריפ ל״ז א״שרמה הנה ,וירבדל ןוחצנו
 תיב ילתוכו םימה תמאו בורחה ןינע ישוריפלו ,רכש לבקו שורד ל״זח ורמא
 לשמל ויה הלאה םיסינהו ׳וילע וקלחש רונתה ןידל םיכייש םניא םצעב שרדמה
 רובכ תתיחפ אוה יתימא וניאש חוצנב הז תא הז רטנקל םימכחה יפב הצילמו
 תמאי לודגה רזעילא יברש םולשו סחו הזה רבדה לארשי ימכח ילודג לע רמאל
 םתאש ומכ הובג םוקמל וירוחאל ךליל רוזחי הזה םימה תמא לבא ,םימכחהל תאזכ
 רזעילא יבר הארה יתעדלו ,םכתואג ירחא וירוחאל הרותה ךרדב ךליל םישוע
 ךא ,םיתפומו תותוא םתס ויה אלו ,ותומכ הכלהש םיתפומו תותוא םימכחהל

 .יאנכע רונתב ותומכ הכלהש רזעילא ירבדל היאר עמשנ םהמ

 ףסוי לע שוריפ .ו״ט דובאמ

 בורה ,אוה הנהו ,האנ שרד יפ לע ןכ םג ןינעה ותוא שריפ ל״ז ךסוי ץעי
 'בר יבג ארמגב אתיאד ,םימכח ידימלת ןיקיפפמ ונממש יפל בורח רמא ,חיכוי

 ׳ק ומוקממ בורח רקענ ,עובש לכ ןיבורח בק ול קיפסמ היהד אסוד ןב אנינח
 קיפנד ןויכו המא האמ השענ אטחה רחאד ןושארה םדאכ אוהש םהל זומרל המא
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 ,ועבוטל לושחנ וילע דמע ,הניפסב אב היה לאילמג ןבר האו ,הרטס רזעילא יבר
 וילגר לע דמע ,סונקרוה ןב רזעילא יבר ליבשב אלא הז ןיאש יל המודמכ רמא
 תיב דובכל אלו יתישע ידובכל אלש ךינפל עודיו יולג ,םלוע לש ונובר רמאו
 אמיא ,ופעזמ םיה חנ ,לארשיב תקולחמ וברי אלש ףדובכל אלא ,יתישע אבא
 ףליאו השעמ איההמ ,יאוה לאילמג ןברד היתחא רזעילא יברד והתיבד םולש
 הוה אחרי שיר אמוי אוהה ,היפא לע לפימל רזעילא יברל היל היקבש היה אל
 היל הקיפא ,אבבא יאקו הינע אתא ירמאד אכיא ,רסחל אלמ ןיב הל הלחיאו
 קיפנ יכהדא ,יחאל תילטק םוק היל הרמא ,היפנא לע לפנד היתחכשא ,אתפיר
 ינלבוקמ ףכ היל הרמא ׳תעדי אנמ הל רמא ,ביכשד לאילמג ןבר תיבמ ארופיש

 .האנוא ירעשמ ץוח םילעננ םירעשה לכ ,אבא יבא תיבמ

 א״שרהמ שוריפ .ד״י רמאמ

 רשאכ ישפנ החנ אל םלוכבו הזה רמאמ ןינע רבד לע םיבר םישרפמ יתיאר
 יתעד הוחא ףכ רחאו םתוריחו לארשי ימכח ירבר הפ ךירעא יננהו ,ראבא
 םהל היה יאדובו ךכב המ לש םירבד ל״זח ונל ורפס אל קפס יתלב יכ ישוריפו
 ןומהמ וניינע תא תוסכלו םילעהל תודגאב דימת םכרד ןכ יכ עודי הנווכ הזב
 הז בורח בתכו ,שורד יפ לע רמאמה תא שריפ ל״ז א״שרהמ ,אוה הנהו ,םעה

 תונוברדכ םימכח ירבד ,הגיגחד אמק קרפב ורמאש המ יפלכ הזב הארי ,חיכוי
 הרפ הרות ירבד ךא הברו הרפ וז העיטנ המ ,תופוסא ילעב םיעוטנ תורומסמכו
 ץירהטמ וללה הרותב םיקסועו ןיבשויש םימכח ידימלת ולא תופוסא ילעב ,הברו
 םלוכ רמול דומלת ,וישכעמ הרות דמול ינא ךיאה רמאי אמש ,ןיאמטמ וללהו
 תסכרפאכ ךנזא השע התא ךא ,םישעמה לכ ןודא יפמ ןרמא ,דחא העורמ ונתנ
 םלוכ ןירהטמהו ןיאמטמה ירברד ולא םהירבדמ הלועה ,ןיבמ בל ךל הנקו עומשל
 הטמל הנתנ הרותהש אלא ,רהטל דצ אמטל דצ אכאד ,םה םייח םיהלא ירבד
 ןיבמ בל ךל הנק םייס ןכ לעו ,תוטהל םיבר ירחא ביתכר בורה יפ לע עירכהל
 והערב רבדה לוקשי ךא ,בלה תערכהו תייטנ ילב עירכהל םדאל ןיאש ,עומשל
 רזעילא יבר םהל רמא ןכ לעו ,םידדצה ןמ דחאל הטיש םרט ולכשו ותנבה יפל
 העיטנכ םיברה ,תוטהל םיבר ירחא יאנתב ורמא הנה ,עירכהל םיברה םתאש ךא
 ,המכחב תוברלו תורפל ןיבמ בל ול שיש לשמ ךרד אוהו ,הברו הרפ איהש וז

 קר היברו הירפ וב ןיאש בורחה תעיטנכ איה ידגנ םכלש םיברה תערכה לבא
 השוע וניאש הזה בורחכ םה םירוקע םכירבדו ,תוריפ השוע אוה הנש םיעבשל
 ותארוה ותריקעש רשפא יכ בורחה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא ול ורמאו ,תוריפ הברה
 רמאו ,תעדבו המכחב היברו הירפ ךל ןיאו טעומהמ התאש יפל ךופיהב אוה
 םכב שיש םהל בישהש הבושתה יפכ םהל רמאש יפל ׳חיכוי םימה תמא םה׳י
 םכמ דחא לכ יכ הואגה ינפמ לבא ,ירבדל תודוהל ןיבהל בל םהל רשא הברה
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 המ ינפמו ורמא םשו ,(ב״ע ג״י רד ןיבוריע) ל״זח רמאממ הארנכו ,לוק תבב
 תיבש ינפמ אל לבא ןיבולעו ןיחונש ינפמ ןתומכ הכלה עובקל ללה תיב וכז
 וצר אל ןכרצ לכ ושמש אלש ללהו יאמש ידימלת יברשכו ,םיברה ויה ללה
 ,תורות יתשכ הרות השענו לארשיב תקולחמ וברו ,לופלפה לע ףומסל םימכחה

 היהש דע ונהנ ןכו ,םיברה ירחא הכלה עובקל וחיגשה אלו ,ושע ללה תיבכ ושע
 ןב עשוהי יברו לודגה רזעילא יבר ,םילודגה לארשי ימכח ןיב הלודגה תקולחמה
 תיב ןברוח רחא היה הזו ,איה םימשב אל רמאו וילגר לע דמע ןורחאהו היננח
 איהה תקולחמה רבד לע שורדלו רוקחל יתכלהו .ד״לתת םיפלא ׳ג תנשב שדקמה
 ןינעה תא שרפל םדיב הלע םא יכנא קפתסמו ונינע ראבל םישרפמה ולמע רשא
 ךכ רחאו וישרפמו ל״זח רמאמ תא הפ ךירעהל יננהו ,ןמקל ראבא רשאכ ןוכנל
 וכתח םתה ןנת (ב״ע ט״נ ךד אעיצמ אבב) ,אוה הנהו .קדצ טפשמ איצונ
 הזו ,ןיאמטמ םימכחו רהטמ רזעילא יבר ,אילוחל אילוח ןיב לוח ןתנו תוילוח
 םירבד ופיקהש לאומש רמא הדוהי בר רמא ,יאנכע יאמ ,יאנכע לש רונת אוה
 םלועבש תובושת לכ רזעילא יבר בושה םויה ותואב אנת ,והואמטו וז אנכעכ
 4מוקממ בורח רקענ ,חיכוי הז בורח יתומכ הכלה םא ,םהל רמא ,ונמיה ולביק אלו

 רזח ,בורחה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא ורמא ,המא תואמ 'ד הל ירמאו המא האמ
 ורמא ,םהירוחאל םימה תמא ורזח ,וחיכוי םימה תמא יתומכ הכלה םא םהל רמאו
 תיב ילתוכ יתומכ הכלה םא םהל רמאו רזח ׳םימה תמאמ היאר ןיאיבמ ןיא ול
 םהל רמא עשוהי יבר םהב רעג ,לופיל שרדמה תיב ילתוכ וטה ,וחיכוי שרדמה
 ינפמ ולפנ אל ,םכבוט המ םתא הכלהב הז תא הז םיחצנמ םימכח ידימלת םא
 ,ןידמועו ןיטמ ןיידעו רזעילא יבר לש ודובכ ינפמ ופקז אלו ,עשוהי יבר לש ודובכ
 המ הרמאו לוק תב התאצי ,וחיכוי םימשה ןמ יתומכ הכלה םא םהל רמאו רזח
 רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע ,םוקמ לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל
 הנתנ רבכש הימרי בר רמא ,איה םימשב אל יאמ ,איה םימשב אל (׳ל םירבד)
 הרותב יניס רהב תבתכ רבכש ,לוק תבכ ןיחיגשמ ונא ןיא ,יניס רהמ הרות
 ריבע יאמ ,ול רמא והילאל ןתנ יבר היחכשא ,תוטהל םיבר ירחא (ג״כ תומש)
 ,ינב ינוחצנ ינב ינוחצנ רמאו ,ךייח אק ול רמא ,אתעש איההב אוה ךירב שדוק
 וילע ונמנו שאב םופרשו רזעילא יבר רהיטש תורהט לכ ואיבה םויה ותוא ורמא
 םדא ךלי אמש ,ךלא ינא אביקע יבר םהל רמא ,ועידויו ךלי ימ ורמאו ,והוכרבו
 ,אביקע יבר השע המ ,ולוכ םלועה לכ תא בירחמ אצמנו ,ועידויו ןוגה וניאש

 ,רזעילא יבר ול רמא ,תומא ׳ד קוחרב וינפל בשיו םירוחש ךטעתנו םירוחש שבל

 ךא ,ךממ םילידב םיריבחש יל המודמכ יבר ול רמא ,םימוימ םוי המ אביקע
 הקל ,תועמד ויניע וגלז ,עקרק יבג לע בשיו טמשנו וילענמ עלחו וידגב ערק אוה
 קצב ךא םירמוא שיו ,םירועשב שילש ,םיטיחב שילש ,םיתיזב שילש םלועה
 ויניע וב ןתנש םוקמ לכבש םויה ותואב היה לודג ךא אנת ,חפט .רשא ידיבש
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 אלא התצי אל לוק תבו ,יכה ןל אמייק אל םיבר דגנכ .דוה לוק תבר םתה לבא
 יבר רמאק יכיה !כ םא רמאת םאו ,וחיכוי םימשה ןמ םתה ןנירמאקדכ ודובכל
 ןיא רמאקדמ רמול שיו ,רזעלא יברד לוק תבא יאק עשוהי יבר אה ,איה עשוהי
 יתב לזימל ןל תיל אתכוד לכבד עמשמ איה םישב אלד םושמ לוק תבב ןיחיגשמ
 רמאד איה עשוי יברו (א״ע ב״נ רד תוכרב) ל״ז תופסות בתכ דועו .לוק תב
 יברד איההד אתכלהא אתכלה השק ןכ םא רמאת םאו ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא
 רמול שיו .ללה תיבכ ןל אמייקו עשוהי יברכ ןל אמייק יאנכע לש רונתד עשוהי
 רבכו .ברה דגנכ היה לוק תבהד ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיאד רמאק םתה אקודד
 לע חא ,םיברה ויה ללה תיב לבא (ג״כ תומש) תוטהל םיבר ירחא הרות הרמא
 היה לוק תבהד םתה ינאשד ימד אלד בג לע רא ,אכה עשוהי יבר יתיימש יפ
 לע לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד עשוהי יברמ יפט רבס אנת יאה ,בורה דגנכ
 בתכ ל״ז תופסותו .יפט ידדחמ יאמש תיבו ליאוה לוק תבל עייסמ בורש יפ
 רד תומבוד אמק קרפ רמאקר אהו ,איה םימשב אל (ב״ע ט״נ רד אעיצמ אבב)
 ירבד לע קולחל אבש אכה ינאש ,לוק תב האציד םושמ ללה תיבכ הכלהד ר״י
 ואל יא ,אבור ללה תיב הברדא םתה לבא ,תוטהל םיבר םירחא ביתכד הרות
 .יפט ןירדהמ יאמש תיבד םושמ אבור רתב ןנילזא יא ןל אקפסמ הוהד םושמ

 םימשה ןמ רמאש רזעילא יברד ודובכ םושמ אלא לוק תב האצי אל ןאכד דועו
 אלו לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד איה עשוהי יבר םתה רמאד אוהו ,וחיכוי
 אכהד ,רזעילא יברד השעמ יאהד לוק תב לע אלא עשוהי יברל היל היעמש
 םושבד עמשמ ,יניס רהמ הרות הנתנ רבכ איה םימשב אל רמאקדמ יקייד םתה
 עייסמ בורש יפ לע ראש עמשמ אכה ל״ז תופסות ירבדמ ,ןיחיגשמ ןיא םוקמ

 (א"ע ד״יק רד םיחספ) בתכש המ םירתוס וירבדו ,ןיחיגשמ ןיא לוק תבל

 ,אבור ווה ללה תיבר םושמ ,ללה תיבד לוק תבכ אמייקד (א״ע ב״נ רד תוכרב)

 יאמש תיב אלא ,והנינ ידדה יכד אכיה אבור רתב ןנילזא יכו ורמאב השק דועו
 שריפ רשאכ יאמש תיב ידימלתמ שריפ אוה יתומש רזעילא יברו ,יפט ידדחמ

 רזעילא יברכ הכלהד לוק תב התצי דועו (ב״ע ׳ז רד תבש) ל״ז ם״בשרו םת וניבר
 ידדה יכד אכיה אבור רתב ןנילזא יכו רזעילא יברד לוק תבכ ןל אמייק אל עודמ
 ביתכ אהו השק ,ול עייסמ בורה וליפא לוק תבל ןיחיגשמ ןיא רמאת םאו ,והנינ

 .תוטהל םיבר ירחא

 עשוהי יברו רזעילא יבר תקולחמ .ג-י רמאמ
 ירחא הכלה ועבק אל הלחתמש ,טפשמ איצונ קדצב םדוק רומאה לכמ
 םיברה לע םירבגתמ ויה יפט ןיירדחמ ויה רשא םיטעמהו ,טפשמו ןידב םיברה
 הכלה הרמאו ,לוק תב התצי רשא דע ,םתומכ הכלה עובקל הריקחו לופלפ ידי לע
 זא םישמשמ ויהש הארנכו םייק היה שדקמה תיבש ןמזב היה הזו ,ללה תיבכ



 ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ ,בי רמאמ 28

 ,ךילע חיגשמ םולכ אמט ול רמוא התא םאו ,אמט ול רמא ,רוהט וא אמט ץראה

 והזו ,אמט ךלשו רוהט ילש ךל רמוא ,אמט ול רמוא התא םאש אלא דוע אלו
 רמא ,יאמש תיב ירבק לע חטתשנו עשוהי יבר ךלה רימ ,יאמש תיב לש ןמעט
 המכ תחא לע תושרופמ ךכ םכלש תומותס המו ,יאמש תיב תומצע םכל יתינענ
 ושעש עמשמ רמואה רמאממ ,ויתוינעת ינפמ ויניש ורחשוה וימי לכ ורמא ,המכו

 תיב םכל יתנענ רמא ללה תיב ידימלתמ היהש עשוהי יבר ךאו ,יאמש תיבכ
 תיבכ הכלהש לוק תב התציו םיברה ויה ללה תיבש ךא םא ,םהל הדוהו יאמש
 ירחא הרותב בותכש ךא םא ,וישעמ לע טרחתמ היהש הארנכ תאז לכב ,ללה
 םלועל (ב״ע ג״מ ךד ןילוח) ל״זח ורמא דועו ,ןמקל הזמ דוע רבדאו .תוטהל םיבר
 תיב ירבדכ ,השוע יאמש תיב ירבדכ תושעל הצורהו ללה תיב ירבדכ אתכלה
 וילע ללה תיב ירמוחמו יאמש תיב ירמוחמ ,עשר ללה תיב ילוקמ ,השוע ללה
 ןהולוקב יאמש תיבכ יא אלא ,ךלוה ךשוחב ליסכה (׳ב תלהק) רמוא בתוכה
 םלועל תרמא ,אישק אפוג אה ,ןוהירמוחבו ןהילוקב ללה תיבכ וא ,ןוהירמוחבו
 אל ,השעי יאמש תיב ירבדכ תושעל הצורהו ינת ררהו ,ללה תיב ירבדכ הכלה
 תב רחאל ךא אמיא תיעב יאו ,לוק תב רחאל ןאכ ,לוק תב םדוק ןאכ אישק
 רמא ךיא השק דוע ידידלו ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד איה עשוהי יברו ,לוק
 תוטהל םיבר ירחאו םיברה ויה ללה תיב אלה ,השעי יאמש תיבכ תושעל הצורהו
 םע יאנכע רונת תקולחמב לוק תבב !יחיגשמ ןיא רמאד עשוהי יבר ךאו ,ביתכ
 ןיאש הל אריבס ארמגד עמשמ הזמ ,תוטהל םיבר ירחא םש רמא רזעילא יבר
 ,השעי יאמש תיב ירבדכ תושעל הצורה ןכל ,תוטהל םיברה ירחא םג ןיחיגשמ

 ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד אוה עשוהי יברו ל״ז תופסות בתכש המ האר
 אוה יתומש רזעילא יברד ןל אמייקו ,לוק תב םושמ ללה תיבכ ןל אמייקד אמית
 *גאשד רמול שיו ,ט״נ ךד בהזה קרפב היתווכ קספש לוק תבב ןנישייח אלו

 תבד דועו ,וחיכוי םימשה ןמ רמאד רזעילא יברד ודובכל אלא אצי אלש םתה
 ללה תיבד תוטהל םיבר ירחא (ג״כ תומש) ביתכד ארק עייסמ ללה תיבד לוק
 תב לבא ,יפט ןירדוחמ יאמש תיבד םושמ ןל אקפסמ ארקעמד אלא ,ווה אבור
 אכה רמאק יאמא רמאת םאו ,אבור ווהו הילע יגילפה ןנבר רזעילא יברד לוק
 אלא רמאק אל והיא אה ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד איה עשוהי יבר ינמ אה
 רמול שיו ,רזעלא יברד לוק תבכ ןל אמייק אל ימנ ןנאד רזעילא יברד אדבועא
 אתכוד םושבד היל תיאד עמשמ אוה םימשב אל (עשוהי יבר) רמאקד ןויכד
 ןידדוחמ יאמש תיבש םושמ ,עמשנ ל״ז תופסות ירבדמ ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא
 בתכ ןכו ,ושע יאמש תיבכ ושע ןכל ,אבור רתב ןנילזא ןל אקפסמ הוה יפט
 ,לוק תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד איה עשוהי יבר (ד״יק ךד םיחספ) ל״ז תופסות

 לוק תבכ ןל אמייק אלו ללה תיבד לוק תבכ ןל אמייקד אנש יאמ רמאת םאו
 ,יפט ידדחמ יאמש תיבד אלא ,אבור ווה ללה תיב אכהד רמול שיו ,רזעילא יברד
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 ,לארשיב וברי ךתומכ ,בש ינב בש ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ךמשש ףסוי ןב

 ,והמ תבה תרצ ורמא ,תבה תרצל ועיגהש רע תוכלהב ותוא םיבבסמ וליחתה

 ירבדכ הכלה ןהל רמא ,ימ ירבדכ הכלה ,ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ ןהל רמא
 םתעמש אסוד ןהל רמא ,יאמש תיבכ הכלה ורמא ףמשמ אלהו ול ורמא ׳ללה תיב
 ןטק חא םהל רמא ,ונעמש םתס יבר ,ייח ,היל ורמא ,םתעמש סניכרה ןב וא
 חפקי אלש ורהזהו ,יאמש ידימלתמ אוהו ומש ןתנויו אוה ןטש רוכב יל שי
 לבא ,תרתומ איהש תבה תרצב תובושת תואמ ׳נ ומע שיש יפל תוכלהב םכתא
 תרצ ,םירבד ׳נ רמאו איבנה יגח בשי וז הכודמ לעש ץראו םימש ילע ינא דיעמ
 ׳םיחתפ ׳גב ואצי ואצישכ ,דחא חתפב וסנכנ וסנכנשכ אנת .,ובו ,הרוסא תבה
 תוכלהב םחפקיו דחי םלוכ (סניכרה ןב ןתנוהי) םאצמי אלש ל״ז תופסות בתכו
 ועמשיו ואצמיש ידכ םיחתפ 'גב ואצי ,ימנ יא ,ותומכ הכלה עובקל וכרטציו
 אביקע אוה התא ול רמא ,הומקואו ,היל ישקא ,אביקע יבר וב עגפ ,ותבושת
 יעורל תעגה אל ןיידעו ׳םשל תיכזש ךירשא ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ךמשש
 יברו ,ושעש עמשנ הזה רמאממ .ןאצ יעורל וליפאו אביקע יבר ול רמא ,רקב
 יבר ויחאש ףא םא תופירחו לופלפ ידי לע תבה תרצ ריתה סניכרה ןב ןתנוי
 אוהו ,ןתנוי יברל ותמש אלו ,הרוסא איהש איבנה יגח יפמ עמשש דיעה אסוד

 אלו ,ארמגה רמאמ ךותמ הארנכ ,יתעמש ךכ רמא ויחאו ,יניעב אוה ךכ רמא
 עובקל וכרטציו ל״ז תופסות בתכו,הכלהב םתוא חפקי אלש ונממ אריש אלא דוע
 תב התציו םיבורמה ויה ללה תיב ףא םא ,יאמש תיבכ רמול הצר ׳ותומב הכלה
 ,ינבאת ןופרט יבר רמאד עמש את (א״ע ו״ט ףד םש) ,ללה תיבכ הכלהש לוק
 םש ץריתו ,הנאשאו ידיל תבה תרצ אובת יתמ (ינא באת ל״שרהמ אסריג)
 יניעב הארנ אלו ,ללה תיב ירבדכ קושל ל״ז י״שר שוריפ הנאישא אמיא קחודב
 ףר תוכרב) ל״זח רמאממ הארנכ יאמש תיב ידימלתמ היה ןופרט יברש םושמ
 יאמש תיב ירבדכ תורקל יתיטהו ךרדב אב יתייה ינא ןופרט יבר רמא (ב״ע ׳ו
 היה ןופרט יבר תנווכ רמאמה הזב םג ןכל ,םיטסילה ינפמ ימצעב יתנכסו
 ,ושע יאמש תיבכ ושע הינימ עמש ,השאל הנאשאו ועמשמכ וטושפ הנאשאו

 ליצמ סרח ילכ ןנתד הלאשל שוחינו (א״ע ב״ב ףד הגיגח) ל״זח ורמא דועו
 תיב םהל ורמא /וכו ,ליצמ וניא םירמוא יאמש תיב ,ללה תיב ירבד ,לכה לע
 ונרהיטשכ יאמש תיב םהל ורמא ,וכותבש ןיקשמו ןילכוא םתרהיט אלהו ללה
 ל״ז י״שר שריפ ,ולו ךל יתרהטש ילכה תא רהטנ לבא ,ונרהט ומצעלו וכותבש
 םכירבדמ ינשוב עשוהי יבר רמא אינת (ב״ע ב״כ םש) ,וב שמשתו ונלאשת אמש
 ,רוהט קצבו העבש ןיאמט הבירעו השא ,הבירעב השל השא רשפא ,יאמש תיב

 דימלת ול לפטנ ,ןירוהט ןיקשמו העבש תאמוט אמט ןיגול ,ןיקשמ אלמ !יגול
 יל רמא ,יאמש תיב לש ןימעט ךל רמוא ול רמא ,יאמש תיב ידימלתמ דחא
 םע לש וילכ ,ץצוח וניא ול רמא ,ץצוח וניא וא ץצוח אמט ילכ ול רמא ,רומא
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 ,וענמנ אל יכה םושמ והל יעדומד אמלשב תרמא יא ,ולא יבג לע ולא תורהט
 תואמטד וענמנ אל ללה תיבמ יאמש תיב אמלשב והל יעדומ אלד תרמא יא אלא
 וענמנ אל המל יאמש תיבמ ללה תיב אלא ,והנינ תורהט יאמש תיבל ללה תיבד
 ,הינימ עמש והל יעדומד ואל אלא ,והנינ תואמט ללה תיבל יאמש תיבד תורהט

 ׳ב וב גהנו טבשב דחאב גורתא טקילש אביקע יברב השעמ אישרשמ יבר ביתמ
 ינשמו ,ושע הינימ עמש ,ללה תיב ירבדכ דחאו יאמש תיב ירבדכ דהא ןירושיע
 רומא טבשב דחאב ללה תיב יא עדי אלו היל קפתסא הירמג אביקע יבר םש
 תחיפו ,ןקזה יאמש לש ותלכ הדליו השעמ ארטוז בר ביתמ ,רומא טבשב ו״טב וא
 ,םתה ינשמו ,ושע הינימ עמש ,ןטק ליבשב הטמ יבג לע ךכיסו הביזעמה תא
 תקושב השעמ ,ארטוז יבר ביתמ דועו ,ריבע אק ריוא ישופאל רמוא האורה
 םישענ םילשוריב ויהש תורהט לכו ,הוקמל הבוקנ התיהו םילשוריב התיהש אוהי
 האורה םתה ינשמו ,ושע הינימ עמש ,הוביחרהו יאמש תיב וחלשו ,הבג לע
 יתייהשכ קודצ רב רזעלא יבר רמאד עמש את ,ריבע אקד אוה אימ אשופאל רמוא
 ינשב חלמב הברח תפ לכוא היהש יתיאר ינרוחה ןנחוי יבר לצא הרות דמול
 ןתוא האר ,ול יתכלוהו ,םיתיז ול ךלוה יל רמא ,אבא תא יתעדוהו יתאב ,תרוצב
 רל יל רמא ,אבא תא יתעדוהו יתאב ,םיתיז לכוא ינא ןיא יל רמא ,ןיחל ןהש
 םיתיז לש תויבח ןנתו .םירמש הומתסש אלא התיה הבוקנ תויבח ול רמאו
 ,בקנל הכירצ םירמוא ללה תיבו ,בקנל הכירצ ןיא םירמוא יאמש תיב םילגלוגמ
 יאמש דימלתש יפ לע חאו .הרוהט איהש םירמש הומתסו בקינ םאש םידומו
 ינייה ושע אמלשב תרמא יא ,ללה תיב ירבדכ אלא השע אל וישעמ לכ היה
 עשוהי יבר תא ולאש עמש את ,היתובר יאמ ושע אל תרמא יא אלא ,היתובר
 רמא ,ימ ירבדכ הכלהו ,ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ םהל רמא ,והמ תבה תרצ
 תולודג תקולחמ 'ב ןיב םילודג םירה 'ב ןיב ישאר ןיסינכמ םתא המ ינפמ םהל
 אמלשב תרמא יא ,יתלגלג וצורי אמש ינא ארייתמ ,ללה תיב ןיבו יאמש תיב ןיב
 ארייתמ רמאק יאמא ושע אל תרמא יא אלא ,ינא ארייתמ רמאקד ונייה ושע
 הינימ עמש ,ןיחאל תבה תרצ ורתוה סניכרה ןב אסוד יבר ימיב ,עמש את ,ינא
 ,היה לודג םכחש ינפמ םימכחל השק רבדה היהש ל״זח ונל ורפס םשו ,ושע
 ינא עשוהי יבר ןהל רמא ,ועידויו ךלי ימ ורמא ,שדמה תיבל אבלמ ומק ויניעו
 לע ודמעו וכלה ,אביקע יבר ימ וירחאו ,הירזע ןב רזעלא יבר ימ וירחאו ,ךלא
 הל רמא ,ךלצא ןיאב לארשי ימכח יבר ול הרמא ותחפש הסנכנ ,ותיב חתפ
 .רומא יבר ול רמא ,בהז לש הטמ לע והבישוהו עשוהי יברל ספת ,וסנכנו וסנכי
 הירזעל ןב ול שיו רמא ,הירזע ןב רזעילא יבר ,אוה ימ ול רמא ,בשיו דחא ךדימלתל
 יתיאר אלו יתנקז םג יתייה רענ (ז״ל םילהת) הזה ארקמה וילע ארק ,ונירבח
 רימא יבר ול רמא ,בהז לש הטמ לע ובישוהו וספת ,םחל שקבמ וערזו בזענ קידצ
 אביקע אוה התא ול רמא ׳ךסוי ןב אביקע ,אוה ימו ול רמא ,בשיו רחא ךדימלתל
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 תיב ידימלתמ היהש יפ לע חא אטוד ןב אבבש עמשמ הזמ ,ןתומכ הכלה ועבקו
 איבהש ללה תיב ידימלתמ דחא דימלתב השעמ בוש ,ללה תיבכ השע יאמש
 המ ול רמא ,יאמש תיב ידימלתמ דחא דימלת ואצמ ,הילע ךומסל הרזעל ותלוע
 תיבכ ושע עמשמ הזמ ,ול ךלהו הפיזנב וקתש ,הקיתש וז המ ול רמא ,הכימס וז
 בר רמא (א״ע 'ג חד הכוס) ל״זח ורמא דועו •ושע ללה תיבכ ושע ,ושע יאמש
 יבר ול רמא ׳ונחלושו וברו ושאר תקזחמ אהתש הכירצ ,הכלה קחצי רב לאומש
 ךל אבא יבר רמא ירמאד אכיא ,ןאמכ אלא ול רמא ׳יאמש תיבכ ןאמכ אבא
 ושע הליחתכל וליפאש עמשמ הזמ ׳הנימ זוזת אלו איה יאמש תיב ול רמא ,ינמ
 ןיריתמ יאמש תיב (הנשמ א״ע ג״י חד תומבי) ל״זח ורמא דועו ,ושע יאמש תיבכ
 תיבו ׳הנוהכה ןמ ןילפופ יאמש תיב ,וצלח ,םירסוא ללה תיבו ,םיחאל תורצה
 ולאש יפ לע חא ,ןילסופ ללה תיבו ןירישכמ יאמש תיב ומבייתנ ,ןירישכמ ללה
 אשילמ יאמש תיב וענמנ אל ,ןירישכמ ולאו ןילסופ ולא ,ןיריתמ ולאו םירסוא
 ולא ויהש תואמטהו תורהטה לכ ,יאמש תיבמ ללה תיב אלו ,ללה תיבמ םישנ
 (ב״ע ג״י חד םש) ׳ולא יבג לע ולא תורהט ןישוע וענמנ אל ןיאמטמ ולאו םירהטמ

 רמוא האורה םתה ול רמא ,ןיריתמ ללה תיבו ןירסוא יאמש תיב הלילב ןנתהו
 ,םירסוא ללה תיבו םיחאל תורצה ןיריתמ יאמש תיב אהו ,היל תילד אוה הכאלמ
 ןנחוי יברו ,םהירבדכ יאמש תיב ושע אל ,םהירבדכ יאמש תיב ושע תרבס ימ
 םהירבדכ יאמש תיב ושע אל רמא ברד ,לאומשו ברד אתגולפבו ,ושעו ושע רמא
 רמאד ןאמד הימעט המ לוק תב םדוק המ־יליא ,תימיא ,ושעו ושע רמא לאומשו
 אמיא תיעב יא ,ושע רמאד ןאמד היזנעט יאמ לוק תב רחאל אלאו ׳ושע אל
 ,לוק תב םדוק אמיא תיעב יא ,לוק תב רחאל אמיא תיעב יאו לוק תב םדוק
 רמאד ןאמו ,אבור ללה תיב אהד ושע אל רמאד ןאמל ,אבור ללה תיבד ןוגכו
 (המכחב ל״ז י״שר שריפ) ,והנינ ידדה יכד אכיה אבור רתב ןנילזא יכ ,ושע
 אל רמאד ןאמ ,לוק תב רחאל אמיא תיעב יאו ,יפט ידדחמ יאמש תיב אכה
 תבב ןיחיגשמ ןיא רמאד איה עשוהי יבר ושע רמאד ןאמו ,לוק תב אקפנ אהד ושע
 ,תודוגא תודוגא ושעת אל ,ודדוגתת אל (ד״י םירבד)ןאכ ןנירק ושע רמאד ןאמו ,לוק
 'רבדכ םירומ וללה תחא ריעב םיניד 'ב ןוגכ ודדוגתת אל ןנירמא יכ ייבא רמא
 תורייע יתשב םיניד יתב יתש לבא ,ללה תיב ירבדכ םירומ וללהו ,יאמש תיב
 ריעב םיניד יתב יתשכ ללה תיבו יאמש תיב אהו אבר היל רמא ,הב ןל תיל
 גלפ תחא ריעב ןיד תיב ןוגכ ודדוגתת אל ןנירמא יכ אבר רמא אלא .ימד תחא
 ןיניד יתב יתש לבא ,ללה תיב ירבדכ ןירומ גלפו ,יאמש תיב ירבדכ ןירומ
 ,ושע אל םא ושע םא ל״זח ןילפלפמ (א״ע ג״י חד םש) .הב ןל תיל תחא ריעב
 אפיס ינתקד ארבתסמ ימנ אכהו ,ישרפו והל יעדומד ושע םלועל ,םש ורמאו
 םישוע וענמנ אל ןיאמטמ ולאו םירהטמ ולא ויהש תואמטה לכו תורהטה לכ
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 תרבעש ךמצעב בוחל תייה יאדכ ול ורמא ,םיטסילה ינפמ ימצעב יתנכסו יאמש
 ונת (א״ע א״י ךד םש) ,ושע יאמש תיבכ ושע הינימ עמש ,ללה תיב ירבד לע

 זיכלוה ,!יארוקו ןיטמו ,!יארוקו !יבשוי ,!יארוקו !ירמוע םירמוא ללה תיב ןנבר
 !ב רזעלא יברו לאעמשי יברב השעמו ,!יארוקו !תכאלמב !ישוע ,!יארוקו ךרדב

 הירזע ןב רזעלא יברו ,הטומ לאעמשי יבר היהו ,דחא םוקמב ןיבוסמ ויהש הירזע
 רמא ,לאעמשי יבר ךקזו רזעלא יבר הטה עמש תאירק ןמז עינהש !ויכ ,ךוקז
 ךא ,'וכו ,לשמ ךל לושמא יחא לאעמשי ,לאעמשי יברל הירזע ןב רזעלא יבר ול

 רמא ,תפקז התא יתיטה ינאשכ וישכע ,הטומ התא ךוקז ינאש ןמז לכ התא ךכ
 אלא דוע אלו ,יאמש תיב ירבדכ תישע התאו ללה תיב ירבדכ יתישע ינא ול
 ללה תיב אמית יכו ,דוע אלו יאמ ,תורודל הכלה ועבקיו םידימלתה וארי אמש
 אתשה דער ןויכ אכה לבא ,ארקיעמ אתאו הטמד ילימ ינה ןיטמ והל תיא ימנ
 וארי אמש ,יהל וריבס יאמש תיבכ הינימ עמש ירמא הטומ אתשהו ךוקז תיוה
 אוהש הז לע וששה אלש עמשמ םהירבדמ ,תורודל הכלה ועבקיו םידימלתה
 ־ירבדכ השע יאמש תיב ירבדכ השע לאקזחי בר ינת ,יאמש תיבכ השע ומצעב
 יאמש תיבכ גגושב ריבע דח ידימלת ירת והנה (ב״ע ג״נ ךד םש) ,השע ללה תיב
 ורמא דועו ,אירא הילכאו ללה תיבכ דיזמב ריבע דחו ,אבהדד אקנרא חכשאו
 הדועסב ללה תיבו יאמש תיב ןיבש םירבד ןנבר ונת (א״ע ד״יק ךד םיחספ) ל״זח
 קיפנ אהד אטישפ ,ללה תיב ירבדכ הכלהו ,םדוק רידת רידת וניאשו רידת ,'וכו
 עשוהי יברו לוק תב רחאל אמיא תיעב יאו לוק תב םדוק אמיא תיעב יא ,לוק תב
 ךרצוה הידידל ךכלהו ,ל״ז ם״בשר םש בתכו ,לוק תבב !יחיגשמ ןיא רמאד איה
 אלש ללה תיבו יאמש תיבד תקולחמ ראשבש ללה תיבכ אתכליה וזב רמול
 יאמש תיב ירבדכ תושעל הצורהש היל אריבס ללה תיבכ הכלה שוריפב עבקוה
 אלו לוק תבב !יחיגשמ ויה אלש עמשמ .רזמ ,השוע ללה תיב ירבדכו ,השוע
 הציב) ל״זח ורמא דועו ,תוטהל םיבר ירחאו םיברה ויה ללה תיבש הז לע וששח
 םויב הילע ךומסל הרזעל ותלע איבהש ןקזה ללהב השעמ ןנבר ונת (א״ע ׳כ ךד
 םהל רמא ,וז המהב לש הביט המ ול ורמא ,ןקזה יאמש ידימלת וילע ורבח ,בוט
 הזה רמאמה) ,םהל וכלהו הבנזב םהל שכשכ ,היתאבה םימלש יחבזלו איה הבקנ

 איבהש יאש תיב ידימלת ועדיש הצר אל ןקזה ללהש עמשמש ,ןויע ךירצ
 עדוי זאו ,הבנזב שכשכ עודמ ןכ לע ,םולשה ינפמ רבד רמאו הילע ךומסל הלוע
 זיב ןיחבהל ועדי אלו יאמש ידימלת וריכה אל ךיא דועו ,הלועל רכז אוהש םהל
 תרזעל התוא םאיבהב שובלב המהבה תא םיסכמ ויהש רמול יל הארנו ,הבקנל רכז
 עובקל ושקבו ללה תיב לע יאמש תיב לש םדי ריכי םויה ותואו ,(דובכה ינפמ
 היהש ומש אטיב ןב אבבו ,ןקזה יאמש ידימלתמ דחא ןקז םש היהו .ןתומכ הכלה
 ,הרזעב ןדימעהו םילשוריבש רדק ןאצ לכ איבהו חלשו ,ללה תיבכ הכלהש עדוי
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 תורוגא תודוגאל ויהו םימכחה ןיב תקולחמ היהו ,תולוכסאה ולטבו הרירצ שיא
 דומלתה םיב רוקחל יתכלה רשאכו ׳בייחמ הזו יאכזמ הז אמטמ הזו רהטמ הז
 יתאצמו תולוכשאה ולטבש רחא טפשמו ןיד רבד לע לארשי ימכח וגהנ ףיא תעדלו
 דע ,השעמל הכלה ועבק דיא יל ררבנ אלו םימכחה ןיב תקולחמו בירו תוכופהת
 םיפלא ׳ג תנשב היה הזו יאכז ןב ןנחוי יבר ידימלת ,עשוהי יברו רזעילא יב**
 .תוטהל םיבר ירחא הכלה ועבק זאו ,ינש תיב ןברוח רחא ןושאר רוד ג״לתת

 שדקמה תיבש ןמזב יאמשו ללה תקולחמב ןכל םדוק םג תוכלה ועבקש דא םא•
 ורמאו םידיפקמ ויה אל הארנכ תאז לכב ,ח״כשת םיפלא 'ג תנשב םייק היה
 יננהו ,ללה תיבכ הכלה ועבק דא םא ושע ללה תיבכ ושע ,ושע יאמש תיבכ ושע
 ררבתי זאו ,ןינעה ותוא רבד לע יתאצמ רשא ל״זח ירמאמ לכ תא הפ ךירעהל
 רשאו ל״זח ונל ורפס רשא יאנכע רונתב עשוהי יברו רזעילא יבר תקולחמ ונל
 (ב״ע ג״י דד ןיבוריע) ל״זח ורמא ,אוה הנהו .וניינע שרפל לארשי ימכח ולמע

 וללהו ,וניתומכ הכלה םירמוא וללה ,ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ םינש שלש
 הכלהו םיהלא ירבד ולאו ולא הרמאו לוק תב התצי ,וניתומכ הכלה םירמוא
 עובקל ללה תיב וכז המ ינפמ םיהלא ירבד ולאו ולאש רחאמ יכו .ללה תיבכ
 אלו ,יאמש תיב ירבדו םהירבד ןינושו ,ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ ןתומכ הכלה
 ועבק אלש עמשנ הזה רמאממ .םהירבדל יאמש תיב ירבד ןימידקמש אלא דוע
 םעטה ורמא אלא ,תוטהל םיבר ירחאו םיברה ויה המהש םושמ ללה תיבכ הכלה
 רפסכ יל היה הזה רמאמה לכו ,ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ ללה תיבכ הכלה ועבקש
 ןירב הגהנהה רדסל דגנתמו רשיה לכש דגנ אוה הזה רמאמה יתערל יכ םותחה
 לודגה הארמה תא האראו אנ הרוסא יתרמאו ,השודקה וניתרותב בותכה טפשמו
 .טפשמו ןיד רבד לע םימכחה ןיב תקולחמו בירו שאב רעוב הנסה הנהו ,הזה

 לודג אלפל היה הזו ,םייח םיהלא ירבד ולאו ולא םרמאב לכוא וניא הנסהו
 תודוגאל םימכחה ,דחא ןינעב אמטו רוהט היהיש רשפא אוה ךיא יכ ,יניעב
 ל״זח ורמא תאז לכב ללה תיבכ הכלה ועבק םא דאו ,אמטמ הזו רהטמ הז תודוגא
 ןיד תגהנהב ונל הנתנ רשא ךרדה תא ורמש אלו ,השע יאמש תיבכ השע םא
 (ב״ע ח״פ דד ןירדהנס) ל״זח ורמאו ,השודקה וניתרותב בותכה יפכ טפשמו

 תישענו לארשיב תקולחמ ובר ןכרצ לכ ושמש אלש ללהו יאמש ידימלת וברשמ
 ,ללה תיבכ ונד ללה ידימלתו ,יאמש תיבכ ונד יאמש ידימלת ׳תורות יתשכ הרות
 תיבכ הכלהש הרמאש לוק תבה לע אלו םיברה ויה ללה תיבש הז לע וחיגשה אלו
 (ב״ע 'י דד תוכרב) ,אוה הזו ,ןינעה ותואב ל״זח ירמאמ תא הפ ךירעא יננהו ,ללה

 (׳ו םירבד) רמאנש ,דומעי רקובבו ארקיו הטי םדא לכ ברעב םירמוא יאמש תיב

 .ךרדב ךתכלבו רמאנש ,וכרדכ ארוק םדא לכ םירמוא ללה תיבו ,ךמוקבו ךבכשב

 ינבש העשבו םיבכוש םדא ינבש העשב ,ךמוקבו ךבכשבו רמאנ המל ןכ םא
 תיב ירבדכ תורקל יתיטהו ךרדב אב יתייה ינא ןופרט יבר רמא .ןידמוע םדא
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 הכלנ ורמאי םלוכ םא םג ,םלוע תגהנה יולוח לכבו ,ןיאמטמ םלוכ הרהטו האמוט
 היהת אל ,ועט םלוכש עדוי התאו ,םדגנכ דיחי התאו ,םירחא םיהלא דובענו
 םהיניעב בוטה ערה תושעל ומיכסה םלוכש ןויכ רמאת לאו ,תוערל םיבר ירחא
 דומע ףא ,תוערל םיבר ירחא היהת אל בותכה רמא הזל ,ם,דמע היהת התא םג
 ועט םלוכ יכ ,םהינפ דגנ הער יכ םהל הארהו ,ףתעד םהל רומאו םלוכ דגנכ
 םלוכש ןויכ רמאת לאו ,תמאה ךתאו ,הנומאה ךרדב ועת םלוכ וא טפשמו ןידב
 ועמשי אל םהו םדגנכ דימעא דיחי ינא םא היהת תלעות המ ,ערה תושעל ומיכסה
 היהת אל הרמאו הרותה הרהזה הז לע .םצפחכ ושעי המהו שירחהל יל בוטו ,יל
 המואמ םהל רמול יתלבו םודיו בשוי שירחת שרחה םא יכ ,תוערל םיבר ירחא
 אוה ירה התושו עמוש התאש ןויכ ,ונכשל יואו עשרל יוא ,שנעת שנע יכ עד
 ילדבה (ז״ט רבדמב) ל״ז ם״יבלמה שריפ רשאכ ,םהל םיכסמ התא םג וליאכ
 םיקתושו םידמוע םלוכש 'ה הארש רחא .עגרכ םתוא הלכאו תאזה הדעה ךותמ
 ,הרעה לכ לע רצקה אצי וירבד לא םימיכסמ ולאכ הזש חרה ירבדל םיעמושו

 וניאו תוחמל ודיב שיש ימ לכ ל״זח ורמאו ,ךתמע תא חיכות חיכוה ביתכו
 דומעל םדאה ביוחמ ןכל ,ושפנב בייחתמו ומצעב אטח ולאכ אוה ירה החומ
 םא הז רבד לע ותעד תא םהל רמאלו ער רבד תושעל םימיכסמה םיברה דגנכ
 ידי לעו םודיו דדב בשת לא .תוערל םיבר ירחא היהת אל ותעדב דיחי אוה ךא
 והילאכו סחנפכ םתוא חצנל םדגנכ דמוע ךא ,םהמע התא םגש הארנ היהי הז

 ךדיו ,םראוצב יולת היהי רלוקה ךל ועמשי אל םאו ,ותדו תואבצ 'ה תאנה אנקל
 ביר היהי םאו ,תטנל בר לע הנעת אלו ,ךדובכ רחת אל םלהקבו ,הנייהת
 טפשמה וא ןידהו ,אמטמ הזו רהטמ חז׳בייחמ הזו הכזמ הז .ךירעשב תקולחמו
 רר לע הנעת אל בותכה רמא הז לע תושעל ךיא עדוי התא ןיאו ךל רורב וניא
 לא תוטהל רמול הצר ,הבוטל תוטהל םיבר ירחא .ןיאמטמה דצ לא הערל תטנל
 קפתסמו עדוי וניא ומצעב אוהו םיברה ויהי המה םא ןירהטמהו ןיאכזמה דצ

 .הבוטל םיברה דצ לא הטי ,טפשמו ןיד רבדב

 ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ .ב״י רמאמ
 השודקה וניתרות ונל הרדס רשא יללכ הגהנהה ךרד אוה םדוק רומאה לכ
 ,םימיה לכ ונל בוטל וריבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב הזה םלועב גהנתהל

 רשא ךורגאה הכ תחתו ,םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוח ונל ןתנ םייח םיהלאו
 הרובגו הכ ןכ םג אוה רשא םיטפשמהו םיקוחה ולשמי ,םינומדקה םימיב לשמ
 תועירו הוחאו םולש לש םייח םדאה ינב ויחי ןעמל ,םלועה תגהנהל הנוש ראותב
 רשאכ תוכלה םיפלא תשלש וחכתשנו וניבר השמ רטפנשמו ,םלועה םויק ןעמלו
 ןכו ,ילופלפ ךותמ זנק ןב לאינתע ןיריזחה (א״ע ז״ט ךד הרומת) ל״זח ורמא
 רזעוי ןב ךסוי תמש דע לופלפ ידי לע החכתשנש הכלה ררבל לארשי ימכח וגהנ
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 ינידב יכ תושפנ ינידב הזו) םינשב םידעש ומכ םינשב םיסמ ויהיש ףירצש
 ןיאש רמאש אוה הזו (הזל הבוטה אוה הזל הערהש תוערל וניצמ אל תונוממ
 לע הנעת אלו רמאש המו ׳הבוטל םהמע הוה התא לבא הערל םהמע .דוה התא
 ׳יטם אניד יאיגס רתב אה רמימל ןוכנמ דח ענמתי אלו ןתנוי םמרת תטנל ביר
 התא םג דמלתו םיבר ירחא תוטנל הנעת אל םיבייחמ םיבר םא ושוריפש

 אלו םולקנוא םגרתש המ םג הז יפלו ,הבוחל וטפשמ הטת ןכ ידי לעו ,הבוח
 יפל ןידה םלשנש ,אניד םלש יאיגס רתב אניד לע ךניעבד המ אפלאלמ ענמתת
 ןיאש עמשממ ,םיבר ירחא היהת אל .ח"צק אתליכמה תער םג הזו .םיברה תעד
 ןיכזמ רשע םינש דציכ ,הבוטל םהמע הווה התא לבא הערל םהמע הווה התא
 רשע דחא וא ,בייח ןיכזמ רשעו ןיבייחמ רשע השלש ,יאכז ןיבייחמ רשע דחאו
 םיבר ירחא היהת אל רמול דומלת בייח אהי ינא עמוש ןיבייחמ רשע םינשו ןיכזמ
 חא םינשב םידע המ .ןיטמ יפ לע גורה םידע יפ לע גורה הרות הרמא ,תוערל
 הרהזא עדוי יניא רמוא דחאו ןיבייחמ רשע דחאו ןיכזמ רשע דחא ׳םינשב ןיטמ
 שוריפ יל הארנ אלו ,ביר לע הנעת אלו רמאנש תוכז רכל אלא הטי אלש ןיידל
 הטונ יננה םה םיברו ליאוה רמאת אל טפשמ ןיטמ םיעשר תיאר םא ,ל״ז י״שר
 הטת אל (ד״כ םש ז״ט םירבד ג״כ תומש) הרותב בותכ הזש םושמ ,םהירחא
 ושוריפל שוריפ ףירצ תוטנל בר לע הנעת אלו בותכה עצמא לע ושוריפו ,טפשמ
 ירחא הטונה רבד בירה לע וננעת לע טפשמה ותוא לע ןודנה ףלאשי םאו ורמאב
 ישוריפב ל״ז י״שר תנווכ יתעדי אלו ותמאמ טפשמה תא תוטהל םיבר ןתוא
 הרותב בותכ הז לע ,תמאה תא לאושהל רמאיש אוה ל״ז י״שר תנווכ םא ,הז
 ,הבוחל טפשמה תא ןיטמה לאושהל הלגי אלש אוה ותנווכ םאו ,קחרת רקש רבדמ

 ,דוס הלגמ ליכר ףלוה (׳י ילשמ) ףמעב ליכר ךלת אל (ט״י ארקיו) רמאנ הז לע

 הכזמ ינא רמאי אל אצישכל ןינמו (א״ע ט״כ ףד ןירדהנס) ל״זח ורמא רשאכ
 ליכר ךלת אל רמאנ הז לע ילע ובר ירבחש השעא המ לבא םיבייחמ ירבחו
 תוטהל םיבר ירחא קוספה ףוס םישוריפה לכלו ׳דוס הלגמ ליכר ךלוה ,ךמעב
 ואל ללכמ תוערל םיבר ירחא היהת אל קוספה תישארמש ןויכ רתוימכ אוה
 ףשמה ומכ אוה תוטהל םיבר ירחא קוספה ףוס םשוריפלו הבוטל ןה עמוש התא
 םושמ יל הארנ אל הזו ,תטנל בר לע הנעת אל לע קוספה עצמא לע שוריפו
 םיקוחה לכל' הרותב רקיעו דוסי אוה םלוכ תעד יפל תוטהל םיבר ירחא ןידהש
 הארנו ,ומצעל הרותב בותכ דמוע תויהל יוארו ,םלועה תגהנהל דוסיו םיטפשמו
 ןינעל ל״זח ושרדש המ לע רגתל יתאב אל יכנאו .וינפא לע ארקמה שרפל יל
 "אוהו יטישפכ ארקמה תא שרפל יתנווכו ,קדצו תמא םהירבד לכ יכ טפשמו ןיד

 אל ךא ,ביתכ אל תוערל םיבר ירחא הטת אל ׳תוערל םיבר ירחא היהת אל
 דיחי התאו ,הער רבדל ומיכסה םלוכו םהיניב תקולחמו ביר ןיאש עמשמ ,היהת
 ינידב ןהו ןיבייחמ םלוכ תושפנ ינידב ןהו תונוממ ינידב ןה ׳םלוכ דגנכ ךתעדב
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 ,רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש הזב אתיל םהירבדל ואיבהש תויארה ןתוא לע

 ארזע היה יואר רמוא יסוי יבר אינת (א״ע ב״כ רד ןירדהנס) ל״זח ורמא דועו
 הנתנ אלש יפ לע האו רכו ,השמ ומדק אלמלא לארשיל ודי לע הרות ןתניתש
 ביתכו ,ןוותשנה בתכו (׳ד ארזע) רמאנש בתכה ודי לע הנתשנ ודי לע הרות
 הצר ,תונתשהל יוארה בתכ תאזה הרותה הנשמ׳ תא ול בתכו (ז׳'י םירבד)
 א״בטירהו ,שדחל יאשר איבנה ןיאש רבד שודיח הזב ןיאו ארקא יכמסא רמול
 ,רחא בתכב בתכה דולח םושמ שודיח בישח אל אהד וצרית םירחאו בתכ ל״ז

 .תויתוא וילע דיסומש אלא אוהש ומכ בתכה חינמב אלא שודיח ןיאו

 תוטהל םיבר ירחא .א״י רמאמ

 םלועב טפשמו ןיד ךרד רדסו הגהנההב השודקה וניתרות ונל דמלת דועו
 בר לע הנעת אלו ,תוערל םיבר ירחא היהת אל (ג״כ תומש) ונל הרמאו הזה
 ימכח ולמע רשא םימותסה םיבותכה ןמ דחא הזו ,תוטהל םיבר ירחא .תוטנל
 ןיא לבא ,לארשי ימכח ישרדמ הז ארקמב שי בתכ ל״ז י״שר ,ושרפל לארשי
 ןייד תערכהב הבוחל ןיטמ ןיאש ושרד ןאכמ ,וינפא לע ןהב בשוימ ארקמה ןושל
 לע רתוי ןיבייחמ םינש שי םאש תוטהל םיבר ירחא ושרד ארקמה רוסו ,דחא
 לע בר לע הנעת אלו ושרד ארקמה עצמאו ,הבוחל םהיפ לע ןידה הטה ןיכזמה
 י״שרו .ןכ וב ושרד דוי רסח אוהש יפלו ,ןיד תיבבש אלפומ לע ןיקלוח ןיאש ,בר
 תיאר םא ,תוערל םיבר ירחא היהת אל ,וינפא לע ובשיל רמוא ינאו ,בתכ ל״ז
 הנעת אלו ,םהירחא הטונ יננה םה םיברו ליאוה רמאת אל ,טפשמ ןיטמ םיעשר
 הטונה רבד בירה לע וננעת לא טפשמה ותוא לע ןודנה ךלאשי םאו ,תוטנל בר לע

% 

 רשאכ טפשמה תא רומא אלא ותמאמ טפשמה תא תוטהל םיבר ןתוא ירחא
 הטונ התאש םיבר שיו ,תוטהל םיבר ירחא ,םיברה ראוצב יולת היהי רלוקו ,אוה
 עמשממו ,ןיכזמה ןמ רתוי ןיבייחמב ןיעירכמה םינש םהש ןמזמ יתמיאו םהירחא
 ןאכמ הבוטל םהמע היה לבא ינא עמוש תוערל םיבר ירחא היהת אל רמאנש
 םגרת סולקנואו ,הבוחל םינש יפ לעו תוכזל דהא יפ לע ןיטמ תושפנ יניד ורמא
 אוה ךכ םוגרתה יפל ירבעה ןושלו ,אניד לע ךניעבד המ אפלאלמ ענמתת אל
 דצל תוטנל הנעת אל טפשמל רבד ךלאשי םא ,תטנל בר לע הנעת אל ,שרדנ
 ישוריפב ל״ז ם״יבלמה .ותימאל ותוא ןד יוה אלא בירה ןמ ךמצע קלסלו דחא
 שריפכ ושוריפ רמול רשפא יא ,תוערל םיבר ירחא היהת אל ,בתכ הוצמהו הרותה
 םהש ךא םהירחא ךלת אל ער םישועו טפשמ םיטמ םיעשר הארת םא י״שר
 ךלת אל הבוחל םיטמ בורה םא שריפ ןכ לעו ,ונדמלל ךירצ ןיא הזש םיבר
 הדע ,הדעה וליצהו הדעה וטפשו ביתכ אהד הז םג רמול רשפא יאו ,םהירחא
 הרשע אצמנש יפ לע ךא תלצמה בור רתב ןנילזא ירה ,תלצמ הדעו תטפוש

 ,דחא קר אוה םיבייחמה בור םא םהירחא ךלי אלש וטילחה ןכ לעו םיבייחמ
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 אכיה אלא ,ץוח יטוחש ידבעו הילע יכמס יכיח למרכה רהב והילא ,ונב תא
 רובעל אבנתמ אוה ךורב שורחה םשבד עמשמ ,ל״ז תופסות שריפ ,יניאש קזחומד
 תואיבנב קזחתיא יכד תוא ביהי אלד בג לע הא היב ןנינמיהמ קזחומד ןויכו
 ץוחב םישדק ותחטבה לע ןיטחושו שא תדיריל חיטבמ היהש המב וילע ןיכמוס
 ךורב שדקתיש רבדב ותלימ רדגמ היהיו םימשהמ שא ררת ותלפתבו ותוכזבש
 השע רובדה יפ לעש עמשמ יארקב והימו ,בטומל לארשי ורזחיו םיברב אוה

 ךרבדבו ,םיאיבנ ישוריפב הלוגה רואמ י״שר שריפו ,יתישע ךרבדבו והילאב ביתכד
 רובדה יפ לער ןויכד רמאל יל הארנו ,תומבה רוסיא תעשב יתברקהש יתישע
 שדחל יאשר איבנה ןיא ירהש רובדה יפ לע אלש ןידה אוה העש ךרוצ םושמ ירש
 שודקה ול רמאש אל יתישע ךרבדבו והילא רמאקד אהד רמול שי דועו .רבד
 ןנירמאו ךממ היהי םיוג להקו יוג ביתכד ,שרוד היה ארקמ אלא ,אוה ךורב
 ,ודי לע םיכסמ ינאו ץוחב טוחשל שוריפ ,םירכנ השעמכ תושעל ךינב ןידיתע
 (ד״מ לאקזחי) איבנהו ,הז ארקמ רמאנ וילעש וילע וכמס קזחומ איבנ היהש יפלו

 ,יתיב תא ללחל ישדקמב תויהל רשב ילרעו בל ילרע רכנ ינב םכאיבהב ׳בתכ

 וליפא ןועמשת וילא (ח״י םירבד) עמש את ,(ב״ע ׳צ ךד תומבי) ל״זח ורמאו
 יפל לכה למרכה רהב והילא ןוגכ הרותבש תוצמ לכמ תחא לע רובע ךל רמוא
 ,ינאש אתלמ רדגמ הינימ רמגלו ןועמשת וילא ביתכד םתה ינאש ,ול עמש העש
 ןמ אל ןישנועו ןיכמ ןיד תיבש יתעמש בקעי ןב רזעלא יבר רמא עמש את
 דחא םדאב השעמ ,הרותל גייס תושעל אלא הרות ירבד לע רובעל אלו הרותה
 הכירצ העשהש אלא ךכל יוארש ינפמ אל ׳וכו דחא םדאב השעמ בושו 'וכו
 רמא ,ןלנמ לרע (ב״ע ב״כ ךד ןירדהנס) ל״זה ורמאו .ינאש אתלמ רדגמ ׳ךכל
 ונדמל יזוב ןב לאקזחי ירבדמ ונדמל אל וניבר השמ תרותמ הז רבד אדסח בר
 ,ינתרשל ישדקמ לא אבי אל רשב לרעו בל לרע רכנ ןב לכ (ד״מ לאקזחי)
 תויהל רשב ילרעו בל ילרע רכנ ינב םכאיבהב (םש) ביתכד הדובע ילחמד ןלנמו
 ירימג ארמג אלא ,הרמא ןאמ לאקזחי אב אלד דע ,יתיב תא ללחל ישדקמב

 ייהש לאקזחי רפס זונגל ושקבש ל״זח ורמאו ,ארקא הכמסאו לאקזחי אתאו הל
 בשיש ןוירוג ןב היקזח ןב איננח בוטל רכז םרב ,הרות ירבד ןירתוס וירבד
 אמיתיאו הימרי יבר רמא (ב״ע ׳ב ךד הליגמ) ל״זח ורמא דועו ,ושרודו הילעב
 ביתכהו (השמ אלו םיפוצ) ארבסתו .םורמא םיפוצ ך״פצנמ אבא רב אייח יבר
 בר רמאה דועו ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש תוצמה הלא (ז״כ ארקיו)
 אלד אוה עדימ ,ווה הוהמ ןיא ,ןידמוע ויה םנב תוחולבש ךמסו ם״מ אדסח
 עצמאב םיחותפ וניקתו םיפוצ ותאו ׳הבית ךוסב יהו הבית עצמאב יה יעדי ווה
 יאשר איבנ ןיאש תוצמה הלא ביתכהו ךוס דוס ,הבית ךוסב םימותס ,הבית
 ,ל״ז ךסוי ץע שריפ ,םודסיו םיפוצ ורזחו םוחכש אלא ,התעמ רבד םהב שדחל

 אלא ,ןניכמס אק והדיד והיילע ואלד ןויכו ,םהירבדל תויאר ואיבהש שריפ
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 :יבייחמ ב״י ,יאכז !יבייחמ א״יו !יכזמ ב״י ןינמל םידמוע ואל םאו והורטפ

 וליפאו ,עדוי יניא רמוא דחאו !יבייחמ א״יו !יכזמ א״י וליפאו ,!יכזמ א״יו
 םינש !יפיסומ המכו .ןיניידה ופיסוי עדוי יניא רמוא דחאו !יבייחמ וא !יכזמ ב״כ
 יאכז !יבייחמ השמחו םישלשו !יכזמ הששו םישלש ,דחאו םיעבש דע םינש
 האריש דע ולא דעכ ולא !ינד !יכזמ השמחו םישלשו !יבייחמ הששו םישלש
 דחא לכ םא םיניידה ושע .דמ איה הלאשהו .ןיכזמה ירבד !יבייחמה ןמ דחא
 הארנו ,טפשמה תא ונד ךאיה םירחא תעד לבקל הצר אלו ותעד לע דמע םהמ
 אמטמ הז בייחמ הזו הכזמ הז ,לארשיב תקולחמ וברש הבסה היה הזש רמול יל

 .תורות יתשכ תרות תישענו רהטמ הזו

 איבנ יפ לע םיטפשמו םיקוח .י רמאמ

 ויה רשא םיטפשמהו םיקוחהב םלועב הגהנהה רדס אוה םדוק רומאה לכ
 םרמאב םתוא שדחל יאשר איבנה ןיא רשאו ,ךכ רחא וחכתשנו יניסמ הלבקב ונל
 איבנ (ח"י םירבד) ונל הרמא דוע השודקה הרותה ךא ,איה םימשב אל יב
 םעמ תלאש רשא לככ ,!ועמשת וילא ךיהלא ׳ה ךל םיקי ינמכ ךיחאמ ךברקמ
 שאה תאו יהלא 'ה לוק תא עומשל ךיסוא אל רמאל להקה םויב ברחב ךיהלא ׳ה
 איבנ .ורבד רשא וביטיה ילא 'ה רמאיו .תומא אלו דוע הארא אל תאזה הלודגה
 רשא לכ תא םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא
 רבדי רשא ,'ה הרבד אל רשא רבדה תא עדנ הכיא ךבבלב רמאת יכו ,ונוצא
 בותככ ,'ה ורבד אל רשא רבדה אוה אובי אלו רבדה היהי אלו ׳ה םשב איבנה
 האירב םא ,ינחלש ׳ה יכ !ועדת תאזב השמ רמאו .חרק תקולחמב (ז״ט רבדמב)
 .׳ה תא הלאה םישנאה וצאנ יכ םתעדיו ,םתא העלבו ,ריפ תא המדאה התצפו ׳ה ארבי

 יכנא ימשב רבדי רשא ירבד לא עמשי אל רשא שיאה היהו (ח״י םירבד) ביתכו
 רבדל ויתיוצ אל רשא תא ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא ,ומעמ שרדא
 םוקי יכ (ג״י םירבד) ביתכו ,אוהה איבנה תמו םירחא םיהלא םשב רבדי רשאו
 רבד רשא תפומהו תואה אבו ,תפומו תוא ךל ןתנו םלח םלוח וא איבנ ךברקב
 עמשת אל ,םדבענו םתעדי אל רשא םירחא םיהלא ירחא הכלנ רמאל ךילא
 תעדל םכתא םכיהלא ׳ה הסנמ יכ ,אוהה םולחה םלוח לא וא איבנה ירבד לא
 ןירדהנס) ל״זח ורמאו .םכשפנ לכבו םכבבל לכב םכיהלא 'ה תא םיבהוא םכשיה
 לע רובע איבנ ךל רמאי םא לכב ,ןנחוי יבר רמא והבא יבר רמא (א״ע 'צ ךד
 לא עיקרה עו/מאב המח ךל דימעמ וליפאש ם״וכעמ ץוח ול עמש הרות ירבד
 ןיב ם״וכעב ןיב הרותה ןמ רבד רוקעל אבנתמה ל״זה םש ורמא ןכו ,ול עמשת
 הרות ירבד לע רובע איבנל קזחומה איבנ ךל רמאי םא לבא ,בייח תוצמ ראש
 שריפ ,קחצי היל עמש יכיה הירומה רהב םהרבא .יכה אמית אל יאד .ול עמש
 בירקהל םדא םושל רמאנ אלש תמא רבד אוהש קחצי היל עמש יכיה ל״ז י״שר
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 ןיב טפשמל רבדה ךממ אלפי יכ (ז״י םירבד) ונל הרמא השודקה וניתרותו
 םימכחהש רמול הצר ,ךירעשב תוביר ירבד עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד ןיב םדל םד
 לא תילעו תמקו ,בייחמ הזו הכזמ הז ,אמטמ הזו רהטמ הז ,רבדב םיקלוח ויהי
 היהי רשא טפושה לאו םיולה םינהכה לא תאבו ,וב ךיה^א ׳ה רחבי רשא םוקמה
 ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו ,טפשמה רבד תא דל ודיגהו תשרדו םהה םימיב
 ם״יבלמה שריפ ,ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו ׳ה רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ ךל
 לעו ,םירפוס ירבדמ ושוריפו הרות ירבדמ ורקע היהיש ךירצש ראובמ .ל״ז
 ,לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל ,השעת ךל ורמאי רשא טפשמה
 לאמש אוהש ןימי לעו ןימי אוהש לאמש לע ךיניעב םיארנ וליפא ירפס שריפ
 לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע ךל רמוא וליפא שריפ ל״ז י״שרו ,םהל עמש
 .ךל ודיגהו ,םיבר ןושל בותכ הלאה םיבותכה לכב יכ האר .םהל עמש ןימי אוהש

 ,ךל ודיגי רשא ,ךל ורמאי רשא ,ךורוי רשא ,ךורוי רשא לככ ,ךל ודיגי רשא

 םא .לאמשו ןימי רוסת לא השעת םיברה ךל ורמאי ושוריפ רמאל יל הארנ ןכל
 (ב״ע ו״פ ךד ןירדהנס) ל״זח ורמאו .םהל עמשת ןכ אל אוהש ךיניעב הארי ךא

 חתפ לע בשוי דחאו ,תיבה רה חתפ לע בשוי דחא ,םש ויה ןיניד יתב השלש
 ךכ רמואו תיבה רה חתפ לעש הזל ןיאב ,תיזגה תכשלב בשוי דחאו ,הרזעה
 םירמוא ועמש םא ,ייריבח ודמיל ךכו יתדמיל ךכ ,ייריבח ושרד ךכו יתשרד
 ויריבח ושרד ךכו יתשרד ךכ רמואו ,הרזעה חתפ לעש ןתואל ןהל ןיאב ואל םאו ,םהל
 ןיאב ולאו ולא ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,ירבח ודמיל ךכו יתדמיל ךכ
 ןמ רמאנש לארשי לכל הרות האצוי ונממש תיזגה תכשילבש לודגה ןיד תיבל
 ויה אל הלחתמ יסוי יבר רמא (ב״ע ח״פ ךד םש) ,'ה רחבי רשא אוהה םוקמה
 תיזגה תכשלב ןיבשוי דחאו םיעבש לש ןיד תיב אלא ,לארשיב תוקולחמ ןיברמ
 בשוי דחאו ׳תיבה רה חתפ לע בשוי דחא ,השלשו םירשע לש ןיניד יתב ינשו
 ,לארשי תורייע לכב ןיבשוי השלשו םירשע לש ןיניד יתב ראשו ,הרזעה חתפ לע

 ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,וריעבש ןיד תיבמ לאוש לואשל רבדה ךרצוה
 חתפ לעש הזל ןיאב ואל םאו םהל ורמא ועמש םא ,וריעל ךומסש הזל ןיאב
 ךכ רמואו הרזעה חתפ לעש הזל ןיאב ואל םאו ,םהל ורמא ועמש םא ,תיבה רה
 ,םהל ורמא ועמש םא ,ייריבח ודמל ךכו יתדמל ךכ ייריבח ושרד ךכו יתשרד

 דימת דע רחש לש דימתמ ןיבשוי םשש תיזגה תכשלל ןיאב ולאו ולא ואל םאו
 סא םהינפב הלאש הלאשנ ,ליחב ןיבשוי םיבוט םימיבו תותבשבו ,םיברעה ןיב לש
 ןירהטמה ובר ואמט םיאמטמה ובר ןינמל ןידמוע ואל םאו םהל ורמא ועמש
 לארשיב תקולחמ ובר ןכרצ לכ ושמש אלש ללהו יאמש ידימלת וברשמ .ורהט
 תוכז ול ואצמ םא (א״ע 'מ ךד םש) ל״זח ורמאו .תורות יתשכ הרות תישענו
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 (׳א עשוהי) בותכ ןכו ,םהיפב הרוגש היהתש דע ל״ז ם״יבלמה שריפ ,לארשי

 הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל עשוהי לא 'ה רמאיו
 מ־יהלא 'ה הוצש הלאה תורהזהה לכ רחאו ,וב בותכה לככ תושעל רמשת ןעמל
 וא תימינפ הביס הזיא םושמש תויהל לוכי ,חכשת לאו רוכז רמאו לארשי ינבל
 (א״ע ז״ט ךד הרומת)ל״זח ונל ורפס רשאכ ,טפשמו ןיד הזיא חכשי תינוציח הרקמ

 .השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ תוכלה םיפלא תשלש לאומש רמא הדוהי בר רמא

 לאומשל ול ורמא ,איה םימשב אל ('ל םירבד) םהל רמא ׳לאש עשוהיל ול ורמא
 קחצי בר רמא ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש תוצמה הלא םהל רמא ,לאש
 לאש סחנפל ורמא .השמ לש ולבא ימיב החכתשנ הילעב ותמש תאטח ךא אחפנ
 רמא הדוהי בר רמא ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיאש תוצמה הלא םהל רמא
 תוקפס לכ ינממ לאש עשוהיל ול רמא ןדע ןגל וניבר השמ רטפנש העשב בר
 ךב אל ,רחא םוקמל יתכלהו תחא העש ךיתחנה םולכ יבר ול רמא ,ךל שיש
 דימ ,להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןיב עשוהי ותרשמו (ג״ל תומש) יב תבתכ
 תואמ עבש ול ודלונו תוכלה תואמ שלש ונממ וחכתשנו עשוהי לש וחכ ששת
 רשפא יא ךל רמול אוה ךורב שודקה ול רמא ,וגרהל לארשי לכ ודמעו .תוקיפס
 רמאיו ,׳ה דבע השמ תומ ירחא יהיו (׳א עשוהי) רמאנש ,המחלמב םדרוטו ךל
 םירפוס יקודקדו תווש תריזגו ןירומחו ןילק תואמ עבשו ךלא אנת ןתינתמב .׳וגו 'ה
 ןב לאינתע ןריזחה ןכ יפ לע ךא והבא יבר רמא ,השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ
 שריפו ,בלכ יחא זנק ןב לאינתע הדכליו (ז/;ט םש) רמאנש ולופלפ ךותמ זנק
 תוכלהש עמשמ םהירבדמ .תוכלה רפס תיירק יאמו ,רפס תיירקל ל״ז י״שר
 דע היה הז ךא ,לופלפ ידי לע ריזחה שדחל יאשר איבנה ןיא רשא וחכתשנש
 ןב ךסוי תמשמ םתה ןנת (ב״ע ו״ט ךד הרומת) ל״זח ורמא רשאכ עודי ןמז
 םינושארה תוגוזה ןמ ויה םהו) םילשורי שיא ןנחוי ןב ךסויו ,הרירצ שיא רזעוי
 תולוכשאה ולטב (םלוע תאירבל ק״ת םיפלא ׳ג תנשב ויחו תובא יקרפב רומאכ
 לארשיל ןהל ודמעש תולוכשא לכ לאומש רמא הדוהי בר רמאו ,וב לכהש שיא
 ךליאו ןכמו .וניבר השמכ הרות ןידמל ויה רזעוי ןב ךסוי תמש דע השמ תומימ
 םיפלא תשלש לאומש רמא הדוהי בר רמאהו ,וניבר השמכ הרות ןידמל ויה אל
 ויה והל ןרימגדו ,חכתשיא והל חכתשיאד ,השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ תוכלה
 ובר םא ׳ואמט ןיאמטמ ובר םא השמ תמשמ אינת אהו ,וניבר השמכ ירימג
 י״שר שריפ ,וניבר השמכ והל ירימג ווה רמגימ ,טעמיאד אביל ,ורהיט ןירהטמ
 .ךאיה הכלה לופלפ ךותמ וחכשש ןתוא ריזחהל ןיעדוי ויה אלו טעמתנ בלה ל״ז

 והל ירימג יוה וחכתשנ אלש ןתואל רמגמ ןיבורמה רחא וכלהו ןהב ןיקלוח ויהו
 יחכש אלש םהל רייתשנש ירימג ווה רמגימ ל"ז תופסות םש שריפ ןכו ,השמכ
 םימכחה וצר אל רזעוי ןב ךסוי תמש רחאש עמשנ הזמ ,השמכ איקודב ירימג יוה

 .תוטהל םיבר ירחא ורמאו ,החכתשנש הכלה ודי לע ריזחהל לופלפה לע ךומסל
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 םא יכ רתוי אצי אוה תוטהל םיבר ירחא חוחה יכ ,רבוגו לשומה אוה הכה םש
 חכ תא חירכי רשא םיברב רשא הכה אוה תמאב יכ הנושמ ראותב ךורגאה הכ
 םיברה ירבדכ תושעל םיחרכומ םיטעמהו ,םיברה ירבדל תושעלו עומשצי םיטעמה
 ולבקיו םיטעמה יניעב רבדה בטיי אציו טפשמה תא וטי וא ועטי םיברה דא םא
 ןיד ונתנ צי״זחש תומוקמ המכב דומציתב וניצמ ןכו .םולשה ןעמל טפשמה תא
 .תוישפחה תונידמב םיוגה ימעבו ,לארשיב תקולחמ וברי אלש םולשה ןעמל טפשמו
 לשומה אוה הרובגהו הכה התע םג ןכל .םיברה קוחב םהיגהנמו םהיאישנ ורחבי

 םולשה ןעמלו ,רחא ןפואב םלועה תגהנה רשפא יא התע תעלש המודמכו ,םלועב
 רשפא •יא רשא תועמה אוה הז יתעדלו תוטהל םיבר ירחא טפשמו קוח ונתנ
 ןבלתיו קקדזי רשא דע היהי הכו .ערב ברועמ אוה עודיכ הזה םלועש םושמ ןקתל
 תמאה תמכח אוהו ,םויה תלשממל לודגה רואמה ריאי זאו ,דיתעל םלועה ןקתתיו
 אבנ איהה תעה לעו ,ץראה לעמ ערהו האמוטה רובעת זאו םייח םיהלא רוא
 ,תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו רמאו םולשה וילע היעשי איבנה
 חיכוהו ,םילד קדצב טפשו ,המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל
 האלמ יכ 'םלועה לכ הז) ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ,ץרא יונעל רושימב

 דיתעה םויה רוא תלשממל אוהה םויב זאו .םיסכמ םיל םימכ ׳ה תא העד ץראה
 החנאו ןוגי סנו הילעב תא היחת המכחה זאו םלועב לושמתו רבגת תעדהו המכחה

 .םלועה לכב הולשו םולש היהיו

 הרותה יפ לע םטטפשמו םיקוח .ח רמאמ
 וניכותב עטנ םלוע ייחו הזה םלועב תמא תרות ונל ןתנ םייח םיהלא לאו
 יאכז םלוע ,הפרטל רשכ םלוע ,אמטו רוהט םלוע ,ערו בוט םלוע ,יושכעה םלועב
 ,םוקמל םדא ןיב הזה םלועה תגהנהב הב וכלנ רשא ךרדה תא ונל רדסו •בייחו
 דומלל ונל הוצו .םימיה לכ ונל בוטל םולשהו םייחה ןעמל ,תיבחל םדא ןיבו
 לארשי התעו (׳ד םירבד) בותככ ,׳ה תוצמ לכ תא תעדלו תושעלו רומשל דמללו
 יתדמל האר .תושעל םכתא דמלמ יכנא רשא םיטפשמה לאו םיקוחה לא עמש
 םתעדוהו ,םתישעו םתרמשו תושעל יהלא 'ה ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקוח םכתא
 תאו ,ןודמלי רשא ירבד תא םעימשאו הזה םעה תא להקה ,ךינב ינבלו ךינבל
 (׳ה םש) ,םיטפשמו םיקה םכתא דמלל איהה תעב 'ה הוצ יתואו ,ןודמלי םהינב
 םכינזאב רבד יכנא רשא םיטפשמה תאו םיקחה תא לארשי עמש םהילא רמואו
 םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו ('ו םש) ,םתושעל םתרמשו םתא םתדמלו ׳םויה
 ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו ,םכתא דמלל םכיהלא ׳ה הוצ רשא
 ,םב רבדל םכינב תא םתדמלו (א״י םש) ,ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו
 תא וליכשת ןעמל םתא םתישעו תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו (ט"כ םש)
 לכ תא תושעל ורמשו ודמלי ןעמל םעה תא להקה (א״ל םש) ,ןושעת רשא לכ
 ינב תא הדמליו אוהה םויב תאזה הרישה תא השמ בתכיו .תאזה הרותה ירבד
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 תעדל םדאה רייצ ,םילדבנ םיטרפ ארבהל היה אוה ךורב שודקה ןוצר םא
 ,דחא אוה יח לכ תמשנש רמול הצר /ה ינא דחא אוה םישרשה לכ שרושש
 םדאה יכ ,בותככ ןכ וניא אוה תמאב לבא ,ומצעל יטרפ אוה םדאש ונל הארנו
 'ה ינא ינא ביתכו ,ונל האור והיאד ל״זח ורמאו בבלל הארי ׳הו ,םיניעל הארי
 הרותה לכ אוהש רמא ןקזה ללהו ,רומכ ךערל תבהאו ןכל ,יתישע ינא תומשנו
 לטב תובא יקרפב ל״זח ורמאו ,דיבעת אל ךרבחל ךל יאנסד המ רמאו הלוכ
 בירה ענמי הז ידי לעו ,ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר
 םא יכ ,םייחה ץע ךרד רמשי הזבו .םהיניב הולשו םולש היהיו םדאה ינב ןיב
 ׳ה ןיכשה רשא תכפהתמה ברחה טהל אוהו ,ועלב םייח והער תא שיא ,אל
 ורמאש ל״זח תנווכ אוה הזו ,םייחה ץע ךרד תא רמשל ןדע ןגל םדקמ םיהלא
 בטומ יתרות תא ולבקי םא רמאו תישארב השעמ םע אוה ךורב שודקה הנתהש
 רמוע םלועה םולשה לעש םושמ אוהו •והבו והתל םלועה תא ריזחא ואל םאו
 ,(הזה יימשגה םלוע דספהו היוה םלוע הז) ער ארובו םולש השוע בותכה רמאו
 םייקתמ םלועהו .לכה תא ארובו םולש השוע וימורמב םולש השוע אוה םיהלא 'הו
 ,הרותב לודג ללכ הז ׳ה ינא ךומכ ךערל תבהאו רמא אביקע יברו ,םולשה ידי לע
 לכש רמול אוה םתנווכו ,הזמ לודג ללכ הז םדא תודלות רפס הז ,רמא יאזע ןבו
 שודקה הוצ ןכ לע יכ ,דחא ורוקמו דחא לכהש םלועב דחא לודג ללכ אוה האירבה
 הארב והתל אל יכ האולמו םלועה םויק ןעמל והער תא שיא בוהאל אוה ךורב
 םלכש יניע וחט ,וארי־אלו םהל םיניע בל ימוטא םדאה ינב ךא ,הרצי תבשל
 םמצעב המה רשא ןיבהלו תעדל ולכס ,םהירכועב ויה םמצעב המה יכ תוארל
 םדאה ינב ,םלועב םייח םיהלא ןתנש בוטהו םייחה תחתו ,םייחה ךרד רדס ותועי
 אוה ןכו ,םלוע תומימ םינומדקה םימיב היה ןכ ,ערה תאו תומה תא םהל ורחב
 שיאב שיא המחלמ וכרעי םדאה ינב ונימיב דוע ונבל ןובאדלו ,הזה םויה דע
 יכ וניבי אלו ,םהינפ דגנ הער יכ תעדל םדאה ינב בל לע הלעי אלו ,םעב םעו
 היה ןכ ,םייח םיהלא ןוצר דגנ םשפנ תא ותימי םאטחבו ,אושנמ םנוע לודג
 והחצנל ונממ שלחה לע דמע ודי םצועבו וחכב רובגהו קזחהש אנד תמדקלמ
 תודוסיה תבכרהב עבטה קוח אוה רשאכו ,רבג םילאד ןאמ לכ יכ ,והדבאלו
 היה ןכ ,םמויקו םתיחמ רבד לע םהיניב בירל םייחה תוגרדמ לפשבו חמוצבו
 ןיק םקיו םהיניב ביר יהיו הדשב םתויהב יהיו ,ינומדקה םדאה ינב ןיב ןכ םג
 ינבו ץראה לע המכחה רוא ריאה רשאכ ןכ ירחא ךא םגו ,והגרהיו ויחא לבה לא
 זיבו שיאל שיא ןיב םלועה תגהנהב םיטפשמו םיקוח םהל ושעו וליכשה םדאה

 רשא תחתו .ץראה לע לשומה אוה הרובגהו הכה דוע התע םג זא םג ,םעל םע
 םחלהל םינוש ןייז ילכ םהל ושע התע ,ותימהל דורגאב והער תא שיא הכה םדקמ
 ןיד ןיבו בירל ביר ןיב םהיניב םישנא וצני רשאכו .קוחרמ דגנמ שיאב שיא
 םג יכ עשרה םש טפשמה םוקמב םש םג טפשהל טפשמה תיב לא ואוביו ןידל
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 ןמ ןאצה תא רומשל החרטה ןכ םג דבכיו ,חטשה לודג הדשב ןאצה תא תוערל
 ןרבקו ךל ,ךדש תא לבזל התא ךירצ םא ןיק לא לבה רמאו .תופרוטה תויחה
 הערמה הדש ומע ךילחהל לוכי אל לבא ,ךנוצרכ וב השעו הערמה הדשמ לבזה תא
 ןאצה תא רומשל החרטה וילע דבכי יכ םדוק יתרמאש םעטהמ השירחמה הדשב
 הערמה הדשמ לבזה תא ץבקל ויחא ןיק תחרט לע לבה דיפקה אלו ,םיקחרמב
 ירבדל עומשל לבה הצר אלו ,ערזה הדש לע ותוא רזפלו ומכש לע ותוא תאשלו
 יפל ר״ב ל״זח ורמאש המ אוהו ,הערמה הדשב עורזלו שורחל ול ןתנ אלו ,ןיק
 אלו ,ולש המדאהש רמוא ןיק היהו ,ןאצ העור היה לבהו המדא דבוע היה ןיקש

 .בירל ואב ןכ ידי לעו ,ןאצה תא תוערל לבהל חינה

 והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו •ז רמאמ

 ויחא לבה לא ןיק םקיו ,לבה ןיבו ןיק ןיב ביר יהיו הדשב םתויהב *יהיו
 םיקזח םישגא ויה םדא ינבמ המדאה ידבועש םדוק יתרמא רשאכ ,והגרהיו
 םהיניב ביר היה רשאכ ןכל .חכ הפרו םישולחה םדא ינב ויה םיעורהו ,םירובגו
 םייחה ךרד רדס אוה ןכ יכ ,והגרהיו שלחה ויחא לבה לא חכ לעבו קזחה ןיק םקיו
 רשאכש ונדמלל אב בותכהו ,רבג םילאד ןאמ לכ הזה דספהו הירה םלועכ
 דחא לכ זא ,םילדבנ םיטרפ םישנאל ויהו ץראב תוברלו תורפל םדאה ליחתה
 שיא לכו וריבחל המוד אצמנ יטרפ דחא שיא ןיאו ויטרפ לכב וריבחמ הנוש םהמ
 ןתמוקל ל״זח ורמא דועו ,ומצעל ןטק םלוע אוה ל״זח ורמא רשאכ דחא יטרפ
 וריבחמ הנוש יטרפ דחא לב ארבנש דבל אל רמול הצר ,וארבנ ןתעדל ,וארבנ
 דחא לכ דוע ,דחא לכל רשא שפנה חכבו םינפ ףוצרפ תומדו ףוגה ןינב ראותב
 םדאהל רשא תולעמו תודמב ונייה ,ינחורה גזמב וריבחמ הנוש ארבנ םדאה ינבמ
 הנוש יטרפ דחא שיא לכ תעדו הניבו המכחב םג רמול הצר ,םירוציה ריחב
 היה הזו ,וריבחמ הנוש דחא יטרפ םדא לש הבשחמו ןוצר הז ידי לעו ,תיבחמ
 םייחה ץע ךרד רדסב תיבחמ דחא ולדבנ םדאה ינב האירבה תלחתמש הביסה
 םדאה ינב יכרצ ושגפנ רשאכ ןכל ,םלועה יניינע לכ לע םתטבהו םתדובעב
 םילשהל ותעד לע דמע יטרפ דחא לכ זא .הזל הז םידגנתמ ויהו םתוללאשמו
 רוקמה אוה הזו ,םהיניב בירל ואב הז ידי לעו ,רחאה יטרפ ןוצר לטבלו ונוצר
 אוה הזו ,טרפב םדאה ינבבו האירבה ללכב םלועב אצמנה ערה תבס שרושו
 דחא לכש אוהו .טרפב םדאהו ללכב םלועה ירוצי לכב םייחה תומחלמ תבס
 אלו (ןייז םאד ריפ ףפמאק רעד) םלועב ומויק ןעמל ונוצר םילשהל הצור יטרפ
 תמלשהב רשא דיפקי אלו גאדי אלו ,וריבח ןוצרל דגנתמ ונוצר םא תעדל הצרי
 הזו ,םיטרפה ןיב םייחה תמחלמ תבס אוה הז ,וריבח יכרצ דיספיו ערי ונוצר
 לע יכ ,הזה םויה דע םלוע תומימ םעל םע ןיב רשא תומחלמה תבס ןכ םג אוה
 ףאש רמול הצר /ה ינא ךומכ ךערל תבהאו הרמאו ,השודקה ויתרות ונל התוצ ןכ
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 ירפ תאשל ביטית המדאהו השרחמה הדש תא ןקתי הנקמה לבז רשא ימאנארגא
 ץבקל וא לוכי אוה ןכ לע ,הנש הנש המדאה ינפ לע לבז יד רזפי רשאכ הלובי
 השרחמה הדש םוקמ ףילחהל וא ,השרחמה הדש לע ורזפלו לבה הנקממ לבזה תא
 ןקתי הנקמה לבזמו ,ןאצה העור לבה רשא הדשב ונייה רחא םוקמב הנש הנש
 ,םדקמכ הדשה תאובתב הכרב אצמי אוהו הנש הנש הלובי ןתת המדאהו הדשה

 הצר ,תאש ביתכו ,ביתכ אל אשא ,תאש ביטית םא .ןיקלי ול רמא רשא אוה הזו
 הצר ,תאש ,הדשה תא ביטיתו יתרמא רשאכ השעתו יתצעל עמשת םא רמול
 הצר ,ץבור תאטח חתפל ביטית אל םאו םדקמכ הלובי תא אשת המדאה רמול
 אוה הדשב ךתכרב הטעמתנ רשא תאטחה יכ עד ,הדשה תא ביטית אל םאו רמול
 ביטיהל ךדיבו ,ךינפל הדשב ץבור ךיחא לבה הנקמ הנה ,ץבור תאטח חתפל ,ךינפל
 הערמ הדש ןמ לבזה ץבקל וא ,יתרמאש םינפואה ינש ידי לע הדשב ךתדובע
 הדשב השרחמה הדש הנש הנש ףילחהל וא ,השרחמה הדשב ותוא רזפלו לבה ןאצ
 םדקמכ המדאה תדובעב ךדי השעמב הכרב אצמת הז ידי לעו ,לבהל רשא ןאצה הערמ
 השירחמה הדש תחת הערמה הדש ךמע ףילחהל הצרי אל לבה רשא רמאת םאו
 ער רמול הצר ,ותקושת ךילא יכ עד ,ךיתצעי רשאכ תושעל ךדיב החמי אוהו
 ןאצ העורל עודיכ ,לבהל בוט ןכ םנ אוה ךל בוטה ךינפל יתכרע רשא הצעה יכ
 ינפ לע רזפנ בר לבז םש רשא המדאה לע חמוצה בשעה ולכאי אל הנקמה רשא
 ,ותקושת ךילא ןכ לע יכ ,םכחל םעני אלו רמ אוה אוהה בשעהש םושמ הדשה

 התאו .ותבוטל ןכ םג היהי אוה הז יכ ,הזל םיכסיו הצרי לבה םנ יכ רמול הצר
 ,ךירבדל עמשי ךחרכ לעבו ,ןאצה לעב אוהו הדשה לעב אוה התא יכ ,וב לשמת

 וסאמי ןאצהש םושמ ,דחא םוקמב דימת ונאצ תא תוערל לכוי אל לבהשםושמ אוהו
 ,בר לבז םש רשא הדשב חמוצה בשעה םהל קתמי אל יכ אוהה הדשה בשעב

 בוט אל רשאכ יכ ,ךירבדל עומשל חרכומ היהי לבהו גב לשמת התא ןכ לע יכ
 אוה בוט אל ןכ ,הנש רחא הנש דחא הדשב עורזלו שורחל המדא דובעל אוה
 לבהו .דחא הערמ הדשב הנש רחא הנש דימת והנקמ תא תוערל ןאצה לעבל
 תוערלו הערמה הדש תא בוזעל היהי חרכומ ךא .םימשב ונאצ תא תוערל לוכי אל
 השעתו ,םדוק תדבע רשא הדשה תא בוזעת התא םנ זא ,רחא הדשב ןאצה תא
 רבדה תודוא ,ויחא לבה לא ןיק רמאיו ,השירחמה הדשל הערמה הדש תא ךל
 הדש הנש הנש ומע ףילחהל הדשה תא ביטיהל תושעל םיהלא ול רמא רשא
 ,ויחא לבה לא רמא ןיקו םהינשל בוט היהי אוהה ןפואבו הערמה הדשב ערזה
 הדשמ לבזה ץבקיש ול רמאו ויחא לא שיא רבדי רשאכ ול רמאש רמול הצר
 ףילחהל ךאו ,הלודג החרטו הדבכ הדובע אוה ערזה הדשב ותוא רזפלו הערמה
 ודמעמ בטי הזו םהינשל בוט רתויה ךרדה אוה הערמה הדשב ערזה הדש תא
 רשא ןכ םג עודי הז יכ ,ןיק ירבד לא עומשל הצר אל לבה ךא ,היהי ךרב אוה םנו
 חרכומ היהיו הערמה הדשב לדגי אוה רשאכ ערזה הדשב ךכ לכ בשעה לדגי אל
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 ץבור תאטח חתפל ביטית אל םאו .לבהל יתכרב רשאכ ךדי ישעמ דיתעל ךרבאו
 תא ןקתל ךדיב יכ .ךינפל ץבור אוה הנה ךתוא אצמת רשא ערהו אטחה הנה
 ונממ תחקלו ךל רשא המדאה ירפמ ול תתל לבה םע ףילחהל לוכי התאו ,ךישעמ
 לבה הצרי אל יכ רמאת לאו ,לבה השע רשאכ ׳הל החנמ ונממ איבהלו ןאצב וריחמ
 קקותשמו דימת ךרצנ אוה יכ .ותקושת ךילא יכ ,אוה ןכ אל .ךמע ףילחהל
 ןתונ אוה רשא רמצהו הניבגהו בלחהו האמחה תחתו .ךתמדא ירפמ םחל לוכאל
 ןמ ׳הל החנמ איבהל ןהיבלחמו ונאצ תורכבמ ונממ חק .המדאה ירפ רובע ךל
 ךילא יכ ,ותוא יתכרב רשאכ ךדי השעמב ךכרבאו לבה השעמכ השעתו ,יחה
 רשאמ רתוי יכ ףיקתה אוה התא יכ וב לשמת התאו ,םחלל ךרצנ אוהו ותקושת
 חרכומ היהי לבהו וב לשמת התא ןכל ,םחלל ךרצנ אוה בלחו האמחל ךירצ התא
 /,יחא לבה לא ןיק רמאיו .הדשה תאובת ריחמ ןאצה ןמ ךל תתל ךנוצרכ תושעל
 רמאש אוה הז ,ישוריפ יפלו ,לבהל ןיק רמא רשא רבדה אוה המ בותכה רמא אלו
 לע ויחא לבה לא ןיק רבדו ונאצ תורכבב המדאה ירפ ומע ףילחהל ויחא לבהל
 אוה םג אצמי ןעמל ןאצה ןמ ׳הל החנמ איבהל הצור אוה םגש אוהו ,הז רבד
 לבה הצר אלו ,דיתעל הדשב ותדובעב ותוא םג 'ה והכרבי ןעמלו ׳ה יניעב ןח
 ורמאו ,והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו ,הדשב םתויהב יהיו וירבד לא עומשל
 רמוא ןיק היהו ,ןאצ העור היה לבהו ,היה המדא דבוע ןיקש יפל ר״בב ל״זח
 ןכ ידי לעו ונאצ תוערל םלועה לכב םוקמ לבהל היה אל ןכ םאו ,ולש המדאהש
 .אוה ולש המדאהש רמאו לבה םע בירל הלילע שקב ןיקש יתעד ןכל ,בירל ואב
 איבהל ונאצ תורכבמ ול ןתי אל םא ,הדשב ןאצה תוערל לבהל ןתי אל אוהו
 .והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו ,דאמ ןיקל רחיו ,ול עמש אל לבהו .׳הל החנמ

 לבהו ןיק ןיב בירה .ו רמאמ
 אוהו ,רהא ןפואב לבהו ןיק ןיב היהש ךוסכסהו ןינעה ותוא שרפל שי דועו
 רכיאה םא הירפ תת טעמתו ההכ דבאת המדאה רשא ימאנארגא ימכחל עודיכ
 עדמה תולובחת ידי לע והדש תא ןקתל חירטי אלו הנש הנש ותמדא תא דובעי
 אל ותחנמ לאו ןיק לאו ותחנמ לאו לבה לא ׳ה עשיו האבה הנשל יהיו ,הימעכהו
 ,וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו ,םדקמכ הלובי הנתנ אל המדאהש רמול הצר ,העש
 העיגיהו למעה לכ רחאו היוזבהו הדבכה הדובעה ול חקלש ולזמ ער לע ול הרח
 ,םדקמכ הלובי ול הנתנ אל המדאהו הדשב הכרב ול היה אל הנשה לכ חרטש
 היהו ,ול שיש הממ ויחא לבהכ 'הל החנמ איבה אוה םגש ןויכ ,וינפ ולפיו

 ןה אצמי ןעמל דיתעל ביטיהל ךיא עדי אלו אטח המב עדי אלו שאיתמ
 ולפנ המלו ךל הרח המל ,ןיק לא ׳ה רמאיו ,םדקמכ והכרבי ןעמלו ,׳ה יניעב
 רמא 'ה שוריפ ,ץבור תאטח חתפל ביטית אל םאו תאש ביטית םא אולה ,ךינפ
 ימכחל עודיכ ,הדשב ותדובע תא ביטיהל לוכי אוה םינפוא ינשבש ןיק לא



 ׳הל המגמ .ה רמאמ 10

 דועו ,ודיב אבה ןמ הקציו דיפקה אציש עמשמ המדאה ירפמ בותכש ןויב ורמאו
 ףיציחמ ועזג ןיא ןתשפו היצחמ ועזג ןיא המדא ירפו ןתשפ ערז היהש ורמא
 צ״זח ורמאו ,שרד אוה הז ציכ ךא ,ץעה יתשפב םנמטתו רמאנש ץע ןכ םג ארקנו

 ותחנמב ןיק תנווכש אוה וניינעו ,צ״ז םיבצימה שוריפ יצי הארנו ,רכש ציבקו שורד
 םיהציאצי הדות ,חתצי וצי שיש הממ המדאה ירפמ איבהו ,הוציאצי הבוט תרכה ךא התיה
 ןהיבציחמו ונאצ תורכבמ איבה ציבה ציבא ,רתוי אציו והדשב ותוא ךרב רשא הכרבה צע
 ,ותחנמב הוציאצי הבוט ריכמ היהש הזמ ץוחו ,וצ שיש הממ ןכ םג ,׳.רצי החנמ
 תחנמ ןברק בירקהצי יואר .רוצא ציאו ,הובג ציבמ הובג אוה .רוצאש .דתיה צב.ד תנווכ
 םימכח יתפש שריפ רשאכ רשב צוכאצ םדאה ינבצ .רוצא ריתה אצ יכ ,יחה ןמ
 תויהצ שוריפ ,וז הכאצמב םיקסוע ויהו ,הידב תימהצ םהצ ושרוה אצש צ״ז
 תימהצ אצ צבא רתומ אוהד רמצהו הניבגהו בצחהו האמחה םושמ ,ןאצ העור
 העש ןכצ ,יחה ןמ ןברק בירקהצ רתומ ורבצ 'הצ ךאו ,ורשב תא צובאצו יחה תא
 השעמ םיהצא יניעב ןח אצמ יכ צע ,םהינש צא תמוצ הצר ,ותחנמ צאו צב.ד צא 'ה
 אוהו (ב״צה תויתוא אוה צ״ב.ד תויתוא) צב.ר צש בצה תנווכ צא רמוצ הצר ,צבה
 צא 'ה העש ןכצ .ויצא בושי צכ.רו ארבנ צכ.ר ונממ צכ ןודא אוה םיהצא ׳הש
 בר ןאצ צב.דצ וצ יהיו האבה הנשצ םג וידי השעמב ׳ה והכרביו ,ותחנמ צאו צב.ד
 צא אצו ןיק צא אצ םהינשצ רמוצ הצר ,העש אצ ותחנמ צאו ןיק צאו ,הבר הנקמו
 ירפמ הצ החנמ ואיבהב יכ .הוצא תוממור ציפשה ותחנמבש םושמ אוהו ,ותחנמ
 המדאה ירפו םצועב רשא םייחה תגרדמ צא םייח םיהצא תגרדמ הוושה המדאה
 .העש אצ ותחנמ צאו ןיק צא ןכצ .םצועב םייחה צכו םדאה צכאי רשא צכאמה א,
 ,הכרב צע ןכוש ׳ה םשש םושמ ,צבה צצא רכזנ רשאכ ׳ה םש ןיק צצא רכזנ אצו
 הנשצ וידי ישעמב ןיק תא ׳ה ךרב אצש רמוצ הצר .העש אצ ותחנמ צאו ןיק צאו
 הרח שוריפ ,וינפ וצפיו ראמ ןיקצ רחיו ,םדקמכ הצובי וצ הנתנ אצ המדאהו האבה
 וצפיו ,םדקמכ הצובי וצ הנתנ אצ המדאהו הדשב הכרב וצ הנתנ אצ רשא צע וצ
 ןעמצ דיתעצ ודמעמ ביטיהצ ךיא ןכ םג עדי אצו ,אטח המב עדי אצש םושמ וינפ
 צע דאמ ןיקצ רחיו שרפצ שי דועו ,םדקמכ דיתעצ והכרבי ןעמצו ׳ה יניעב ןח אצמי
 רמא ןיקו ׳ה הררא רשא ,המדא דבועצ תויהצ היוזבהו הדבכה הכאצמה וצ חקצש
 איבה אוהו .וצ שיש המ 'הצ החנמ םדאה איביש אוה ןידה ןמש הנעטב אבו ובצב
 ,ותחנמ צאו ויצא העש אצ יכ האר רשאכ האבה הנשצ ןכצ ,המדאה ירפמ ׳הצ החנמ
 תושעצ המ ןיק עדי אצו ציכשה אצ יכ וינפ וצפיו ,ערה וצזמו וצרוג צע וצ הרח
 דיתעצ ׳ה יניעב ןח אצמצו םיהצא ינפ תא רפכצ ךיא ןיבה אצו ודמעמ ביטיהצ

 ךתדובע קצח יכ בושחת המצ רמוצכ ,ךצ הרח המצ ןיק צא ׳ה רמאיו .ויחא צב.רכ
 רמאצו שאיתהצ ךינפ וצפנ .דמצו ,םחצ עבשי ותמדא דבוע אצה ,עורגה ןמ אוה הדשב
 ביטית םא רמוצ הצר ,תאש ביטית םא אוצה ,ךדמעמ ביטיהצ הפורתו הצע ןיאש
 ,ךצ אשא רמוצ הצר תאש ,צבה השע רשאכ יחה ןמ החנמב ינפ תא רפכצ דיתעצ
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 אוהו ׳שרח יצכ השע םדוק ׳הדשב ותדובע םהב תושעצ םינוש םיצכמ םיצכ וצ
 רתוי ציכשה רשאכ ףכ רחאו ,דח רוצ ןבא קזחנו רשקנ הנקה שארבו ץע הנק
 העור היה צבהו .הדשב ותכאצמ תא םהב דובעצ צזרבו תשחנ יצכ וצ השע רתויו
 הדבכ רשא חכ ישוצח םדאה ינב ןכ צע יכ ,םדאה היחי ורבצ םחצה צע אצ יכ ןאצ
 צבהצ ןתנ ןיק ׳םהיניב חוציח רחסמ ושעיו ,ןאצ יעורצ ויה הדשה תדובע םהיצע
 ,ןאצה רמצו האמחו בצח ןיקצ וריחמ ןתנ צבהו ,םחצ צוכאצ הדשה תאובתמ
 םיה ייאבו ץראה יוצק צכב םיארפה םישנא ןיב אצמנ תעכ םג ףוציחה רחסמו
 עדמה רוא םהיצע ריאה רשא םימעב אוה רשאכ ,בהזו ףסכב רחסמ ועדי אצ רשא
 תויתייבה תוקדה תומהבה ןמ היה ןאצהש ונדמצצ ןכ םג אב בותכהו ׳הצכשהו
 ישוצח המה ןאצהש םושמ אוהו ,םרמשצ ותושר תחת םדאה םהצ חקצש םינושארה
 ןאצהש דועו ,םדאה תצשממ תחת תוסחצ ואוביו םצוכמ רתוי םיפדרנ ויהו הכ

 ראשכ הדשב ורזפי אצו םירדעב םיעור םהש םושמ הבר העיגי יצב םרמשצ רשפא
 רמצ וצ ונתי םג ,צוכאצ האמחו בצח ןהיצעבצ ונתיש רבצמ ןאצה דועו ,תומהבה
 וצ חקצ ףכ רחאו ןהיצעב ףוג םחהצו תוסכצ םישובצמ ונממ תושעצ בוטה םרעש
 ומוקמב יתשרפ רשאכ ,םרמשצו םדבעצ תוסגה תומהב םג ותושר תחת םדאה

 .םדוק

 ׳הל החנמ .ה רמאמ

 איה םימי ץקמ שוריפ ,'הצ החנמ המדאה ירפמ ןיק אביו םימי ץקמ יהיו
 אביו ,ותיב צא הדשה תאובת ףסאי המדאה דבועה זאש ץיקה ףוס ףיסאה ימי
 םיהצא וצ ןתנ רשא ותכרב צע הוצאצ הבוט ריכמ היה הזבו ,׳הצ הדות תחנמ ןיק
 והכרבי ןעמצ ,ה יניעב ןח אצמצו םיהצא ינפ רחשצ ןכ םג התיה ותנווכו ,הדשב
 אוה םג איבה צבהו •האבה הנשצ םג הצובי וצ ןתת המדאהו וידי ישעמב םיהצא
 תורכבמ 'הצ הדות תחנמ איבה צבהו שוריפ ,׳הצ החנמ ןהיבצחמו ונאצ תורכבמ
 צכ צע 'הצ תודוהצ ,והנקממ ותחנמ איבה ןכצ ,צבה היה ןאצ העור יכ ,ונאצ
 הת־ה ותנווכ םגו ,הרבעה הנשב בר הנקמב ותוא ףרב םיהצא וצ השע רשא הבוטה
 צאו צבה צא ׳ה עשיו .אובצ הדיתעה האבה הנשצ םג והכרבי ןעמצ 'ה ינפ רחשצ
 הצר ,ותחנמ צאו צבה צא 'ה עשיו שוריפ ,העש אצ ותחנמ צאו ןיק צאו ,ותחנמ
 אצ ותחנמ צאו ןיק צאו ,בוטו בר הנקמב צבה תא ׳ה ףרב האבה הנשצש רמוצ
 הצובי הנתנ אצ המדאהו ןיק הדשב הכרב היה אצ האבה הנשצש שוריפ ,העש
 התיה ותחנמש צע ׳ה יניעב ןח אצמ צבה תחנמש ונדמצצ אב בותכהו ,םדקמכ
 ,המדאה ירפמ ותחנמ איבהש צע 'ה יניעב ןח אצמ אצ ןיק תחנמו ונאצ תורכבמ
 המדא דבוע היה ןיקש ןויכ ותחנמ צאו ןיק צא העש אצ עודמ צ״זהצ השק היהו
 הממ ונאצ תורכבמ איבה צבהו ,המדאה ירפמ וצ שיש הממ ותחנמ איבה ןכ צע
 ,עורגה ןמ ותחנמ איבה ןיקש צ״זה ורמא ןכצ ,ןאצ העור היה אוהש צע וצ שיש
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 לזרב תשרח ׳ןבא שרח ,ץע תשרח ןושל לע לפונו דחו השח אוהש רבשנה םרח
 ינב לש תונמואה ילכ תוחתפתהה ןמז תופוקת השלשה אוהו םיבותכב אצמנה

 .הוהה תפוקת איהש לזרבו ,תשחנ ,שרח לכ שטל ,םדאה

 םדאה ינב תיחמ •ד רמאמ

 םתעד ווח םינומדקה םימיב םדאה ייח רבד לע ורקח רשא עדמה ימכח
 רובג היה םדאה .ץראה תאובתמ לוכאלו המדא דבוע רכיאל םדאה היהש םרטש
 רשב ילכואמ היהו תופרוטה תויח ראש לככ חצרו דדשו הדשב דיצ שיאו ליח
 םדאה אטחש םדוקש האירבה תישארבש ונדמלת השודקה וניתרות ףא ,םהומכ
 רמא רשאכ ןבת לכאי רקבכ היראו .ץעה ירפמ לכוא היה םדאה ,ןדע ןנב היהו
 רשא ערז ערז בשע לכ תא םכל יתתנ הנה םיהלא רמאיו (׳א תישארב) בותכה
 לכלו •הלכאל היהי םכל ערז ערז ץע ירפ וב רשא ץעה לכ תאו ץראה לכ ינפ לע
 בשע קרי לכ תא היח שפנ וב רשא ץראה לע שמור לכלו םימשה רועלו הדשה תיח
 הברו הרפ רשאכ ףכ רחא ףא ,ץראב רשא םייהה ןיב הולשו םולש היהו ,הלכאל
 חרכומ זא ,ץעה ירפמ ותיחמ יד םדאה אצמ אלו ,טרפב םדאהו ללכב האירבה
 יכ ,ץראה תויחכ םיגדו רשב לכאמב ושפנ תא תויחהלו דיצ דוצל םדאה היה
 תדובע םדאהל השק היהש וא המדאה תא דובעל תעד םדאהל זא היה אל ןיידע
 ךרד רדס לקלקש םדאה אטח היה הזו ,רשב לוכאלו דיצ דוצל ול בטייו הדשה
 תא דובעל ןדע ןנל םיהלא 'ה והחלשיו ,דרטנ הז רובעבו םלועב םייחה ץע
 םיבורכה תא ןדע ןגל םדקמ ןכשיו םדאה תא שרגיו ,םשמ חקל רשא המדאה
 ,םדאה ינפמ וסנ תויחה יכ ,םייחה ץע ךרד רמשל תכפהתמה ברחה טהל תאו
 תויחהו םדאה ןיב םהיניב היהו .ושפנל םיברואה תויחה תמח ינפמ אבחתה םדאהו
 רמול הצר ,ןייז ילכ םדאה רוג םע ארבנ אל רשאכ ךא ,הכוראו המוצע המחלמ
 תואלמל םדאה םכחתה ןכל ,תויחה םע םחב םחלהל םיקזחו םידח םיינרפצו םייניש
 ,םחצניו דגנמ םהמע םחליו תשק הבור ול שעיו םדאה םכחיו ,ולכשב הז ונורסח
 םדאה ינפמ תויחה וסניו .הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיהלא רמא רשאכ
 ,ושפנ תא תויחהל דיצ יד אצמ אל יכ םדאה תא בערה ץחל זאו ,תוירבדמל
 ופא תעזב םחל לוכאלו םשמ חקל רשא המדאה תא דובעל םדאה חרכומ היהו
 יכ םדאהל דאמ השק הדשב הדובעה תכאלמ היה הלחתמ .בערב תומי אל ןעמל
 ליכשה ןויסנהו חרכהה ךא ,המדאה תא םהב דובעל םילכ דוע ול היה אל ןיידע

 הכאלמה תא ביטיהלו לקהל תונוש תולובחת אוצמל השדחה ותכאלמב םג םדאה תא
 הלחתמ רשא תחתו ,והשעמ ביטיהל ליח לא ליחמ ךלה םדאהו ,הדשב הדבכה
 םתכאלמ תושעל םינוש םילכ םהל םדאה ינב .ושע םידיב המדאה תא םדאה רפח
 לבות ונב ןבו ,דחו השק ץע הנקב המדאה תא רופחל ןושארה היה ןיק ,הדשב
 שעיו .ןיק ויבא יבא םהב שמש רשא ץעה ילכמ םיבוט םישדח םילכ איצמה ןיק



 תשמ תרות ירמא
1* 

 רוצק^ הרמזמו אגמ אאו ,הדשה תא שורחא השרחמ יאכ אא םדאהא היה אא
 היה ןרטבו הדשב הדובעה תכאאמ אבו ,האגע אאו שיד יאכ אא ,הדשה תאובת
 ריבכו איה ישנא םיקזח םישנא ףרצנ הזכ הדובעאו ,םידיב תושעא םדאה חרכומ
 ירובג ודאוי םאוכ אא ׳הכ ץימאו ףוגב הוש ןוארבי םדאה ינב אב אא ףא .הכ
 תאאוח ידי אע ףכ רחא וא ,םומ אעב וא שאה ףוגב וראוי םדאה ינבמ םהמו ,חכ
 ,המדא דבוע תויהא אובי אאו ,םומ אעב השענ הבס הזיא ידי אע וא ,ופוג שאחנ
 ,תונחמ ינשא םדאה ינב וקאחנ םינומדקה םימיב דוע ןכא ,ופא תעזב םחא אוכאאו
 דבוע תויהא הדשב הדובעה וא חקא הכ ברו קזחה םדאה ,אבה ישנאו ןיק ישנא
 ,ןאצ העורא היה םומ אעב וא שאחה םדאהו ,םחא עבשי ותמדא דבועו ,המדא
 םש אע ,(ראב וט ,סרעיפ וט) ןוק ןושאמ ,ןיק םשב בותכה ארק המדאה ידבועא
 הדובעה תכאאמ אכ ושע הז הנקבו ,דח הנקב המדאה תא ןישרוחו ןירקוד ויהש
 העוראו ,הנק אעב שיא רמוא הצר ,ןיק םשב המדא ידבוע ישנא וארק ןכא ,הדשב

 אק רבד אוה אבה ,םינוש םישוריפ שמשמ אבה .אבה םשב בותכה ארק ןאצ
 ןכ םג אוה אבה ,האק ותדובעו שאה שיא רמוא הצר ,(זעירב יע ןעהט רעהטיעא)
 ,ןאצה ןמ םמחתמו םח אוה ןאצה רמצ דועו ,םח אוה יח רבדו ,םוח ישוריפ
 שוריפ דועו .וא םחו ףוגה תא םהב תוסכא םישובאמ ושעי ןאצה רמצ ןמ דועו
 (רערעטיפ א) הדשב תוערא ןאצ ירדע איבומה רמוא הצר ,איבומ ןושאמ אבה
 ,(יק וארק המדא ידבועא ,םתכאאמ םש אע םשב תוארקא ואיחתה םדאה ינבו
 אבי תא הדע ראתו ('ד תישארב) בותכה ןמ עמשמ ןכו .אבה וארק ןאצ העוראו
 תומהב העורא ןושארה היה אוה א״ז י״שר שריפ ,הנקמו אהא בשי יבא היה אוה
 תונמוא וזו ,בושיב העור היהש אבהכ אא א״ז םימכח יתפש שריפו ,תורבדמב
 שרח אכ שטא ןיק אבות תא הדאי איה םג האצו.תורבדמב העורה רמוא הצר האודג
 אבת ,ןיאבת ןושא אבות .ןיק אש ותנמוא אבות א״ז י״שר שריפ ,אזרבו תשחנ
 ותנמוא יאכ ןיקתה ׳יתעדאו .םיחצורא ןייז יאכ תושעא ,ןיק אש ותנמוא ןיקתהו
 תשחנ הנק השע אוה ץע הנקב הדשה תא שרחו רפח ןיקש תחתו הדשב ,ןיק אש
 ףותיחהו השירחמה יאכ םה תונמוא יאכ א״ז םימכח יתפש שריפ ןכו ,אזרבו
 ןיקתהש ,הדשב ןיק אש ותנמוא יאבב היה ןיק אבות השעש ןוקיתה ןכא ,םהימודו
 ותכאאמ םהב תושעא אזרבו תשוחנ אש הרמזמו אגמו ,אזרבו תשוחנ תשורחמ יאכ
 רחאו ,דחו השק ץע הנקבו םידיב הדשב הכאאמה אכ השע ןיקש תחת ,הדשב
 השק היה ןיידע אבא ,והצקב דח ןבא םע הנקה תא ןיקתה ןיק םיכחה רשאכ ףכ
 השירחמה יאכ ןיקתהו ןיק אבות אבש דע ,ןבא יאכב םג ץע יאכב הדשב הדובעה
 ןכו ,הדשב הדובעה םדאה ינבא ביטיהאו אקהא אזרבו תשחנ אש הרמזמו אגמו
 ,תשחנ תםקת,ןבא תפוקת אוהו תופוקת השאשא וקאחש עדמה ימכח תעד אוה
 (רעירעיפ ןאריא יהד דנע ,דעירעיפ זנארב יהד ,דעירעיפ ןואטס יהד)אחב תפקתו
 יאכ ,םרח ,שרח ןושא ,שרח ,אזרבו תשחנ שרח אכ שטא בותכה רמא ןכ אע יכ
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 םשו ,יח לכ םא אוה יכ הוח המש תא ארקיו בותככ ,'ה תא אצמנ הבש םושמ
 ה״יוה םש אוהו ה״י השענ ׳הה ןמו ׳ח קספהב היוה םש אוה ה ו ח
 ןיפתוש השלש (א״ע א״ל הד הדנ) ל״זח ורמאש המ אוה הזו ,אוה ףירב אשדוק
 ,חור וב ןתונ אוה ףורב שודקהו ,'וכו ,ומאו ויבאו אוה ךורב שודקה םדאב שי
 ,םילגר ךולהו ,הפ רובדו ,ןזואה תעימשו ,ןיעה תייארו ,םינפ רתסלקו ,המשנו
 ,ה״וחב םלענהו םותסה 'יה הרומ הז לעש הרשע רפסמב .לכשהו ,הניבו ,תעדו
 חומו ,םינרפצו ,םידיגו ,תומצע ,רפסמב השמח םהש באה קלחל הרומ אוה ׳הו
 ,רוע ,רפסמב השמח םהש םאה קלחל הרומ ינשה 'הו ,ןיעבש ןבולו ,ושארבש
 רשקמו דחאמה שפנה חכ לע הרומ ׳והו ,ןיעבש רוחשו ,תורעשו ,םדו ,רשבו
 לכה דחאמה אוה שפנה חכו (ינויחה שפנה אוה םדה יכ) םינותחתו םינוילע
 יףורב שודקה קלחב ,תעד רכזנ אל ונלש ס״שה אהסונב .דחא יטרפ רבדל תויהל
 םג םאהו באה קלח ןכ לע ,םאה קלחב םד רכזנ אל םגו ,העשת םה ןכ לע אוה
 ףד אמק אבב) רחא חסונ תופסותל היהש אצמתו םש ההגה האר ,העשת ןכ
 וב ןתונ אוה דורב שודקהו םירבד ׳ה דחא לכ וב ןינתונ םאו באהש (א״ע ה״כ
 רמאתו בותכה רמאש אוה הזו ,הנוכנה אוה יתבתכש אסריגה ןכ לע ,םירבד 'י
 םיתא ׳ג ל״ז י״שר שריפ .לבה תא ויחא תא תדלל ףסתו ,'ה תא שיא יתינק
 רמאנ ףכל םיתש ודלונ לבה םעו ,ןיק םע הדלונ המואתש דמלמ םה םייוביר
 ,םיתש ול חקל ףמלו ,םישנ םהל וחקל ןיאמ םימואת ודלונ היה אל םא יכ ,ףסתו
 דע רתוי םימעפלו הבקנו רכז וארבנ םימואת האירבה תישארבבש עמשנ הזמ
 םגו תחא םעפב הברה ודלונש הרותב בותכ וניצמ ףכ רחא םגו תחא םעפב השש
 לארשי ינבו (׳א תומש) תחא םעפב הברה ודלונש הרותב בותכ וניצמ ףכ רחא
 סרכב השש תודלוי ויהש ל״זח ורמאו .דאמ דאמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ
 תודלוי ויהש השש דגנכ ןה תונושל השש ,בתכ ל״ז םירוטה לעבו ,םיצרשכ דחא
 םתוא ףרב ןכ יכ ,תחא םעפב השש תודלוי השאש הרקי תעכ םגו .דחא סרכב

 .הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו םיהלא
 י\

 ןאצ העור לבה •ג רמאמ

 םימיבש ,ונדמלל אב בותכה .המדא דבוע היה ןיקו ןאצ הער לבה יהיו
 יתלב ןגה ץע ירפמ לכאו ןדע ןגב היהו דרטנו םדאה אטחש םרט םינומדקה
 רשאכ ףכ רחא ףא ,יללכ םדא םשב םדאה ןימל בותכה ארק ,העיגיו למע םוש
 ותיחמ יד ול היה אלו ,ותוא שרגיו ןדע ןגמ םיהלא 'ה והחלשיו םדאה אטח
 בשע ערזמ ושפנ תא תויחהלו המדאה תא דובעל חרכומ היהו ,ץעה ירפמ
 ,רוצקלו ,עורזלו שורחל ףירצש עודיכ דואמ הדבכ המדאה תדובעו ,ץראה תאובתו

 דוע םינומדקה םימיבש עדו ,םחל לכאת ףפא תעזב םיהלא רמא רשאכ ,ףוסאלו



 השמ תרות ירמא

 ןכל /ה תא שיא יתינק רמאתו ןיק תא דלתו רהתו ביתכ אלא ןכ אל .דפו .ומש
 הל רמא םיהלאו השאה האטחש רחאש ,וניינע אוהו ,בותכה שרפל יל הארנ
 םדאל קקדזהל השאה התצר אל .םינב ידלת בצעב ךנרהו ךנובצע הברא הברה

 לא רבדו השאה תא סייפמ היה םדאהש רמול הצר ,ותשא הוח תא עדי םדאהו
 םדאה קקדזנו ,דב לשמי אוהו ףתקושת ףשא לאו רמא םיהלאו ,וילא קקדזהל הבל
 לשמי אוהו האירבב עבטה ךרד אוה רשאכ סנואב ׳ןוצרבו סנואב ותשא הוח לא
 אשיל הצור שיאשמ רתוי ל״זח ורמא רשאכ .ךתקושת ךשא לאו ןוצרבו ,ךב
 ,וישעמ לכ לע וימחרו ׳ה םוחר לא יכ הבלב הרמא השאהו ,אשנהל הצור .דשא
 לא יכ הנורכז לע הלע אלו התשע רשא תא חכשתו הנוע םיהלא הל לחמ רבכו
 ,רהתו ,הנובצע שיגרהל השאה הליחתהו ותשא הוח תא עדי םדאהו ,אוה אנק
 ןארייא זע) ׳ןוח ןושל ןיק ,ןיק תא דלתו ,ןוירהה רעצ לובסל הליחתה רמול הצר
 ןיקש םושמ אוהו ,בואכמו רקודה רבד רמול הצר ,תינח שארו דח רבד ,(טניופ
 בותכה רמאש אוה הזו ,הדילה תעב לודג בואכמ הל היהו ,םחר רטפ רוכב היה
 טאה איז דנוא) םיבואכמב היה הדלוההש רמול הצר ,ןיק םע ומכ ןיק תא דלתו
 הצר ,(ןיעלפמאק) הניק ןושל ןיק שרפל שי דועו .(ןיצרעמש עסיורג טימ ןעראבעג
 ידלת בצעב םיהלא הל רמא רשאכ הדיל ילבחמ תננוקמו הכוב השאהש רמול
 אוה רשאכ םילודג ןירוסיבו םיבואכמב הדליש רמול הצר ,ןיק תא דלתו ,םינב
 עשיל וקעציש עודיכ לודג רעצב תודלויה (עגנילטשרע) םחר רטפ תדלויה ךרד
 תנכוסמ איהו ,הדיל ילבחו ןירוסיה בורמ הרזעל תוננחתמו ,תונקו תוללי לוקב
 םישנ םירבד השלש לע ל״זח ורמאו ,הנכסב איה דליל השקמהש עודיכ תומל
 תרעטצמ התיה הוחו /ה תוצמ לע תורבועו תוריהז ןניאש לע ןתדל תעשב תותמ
 םיהלא תאמ החילס תשקבמו תננוקמו הכוב התיהו ׳ה יפ תא הרבעש לע תטרחתמו
 ,עשפ לע רבועו זוע אשונ ןונחו םוחר לא אוה יכ העדיב ׳הנוע רפכל אנק לא
 זירוסיה הילע הלבקו תמאו דסח ברו םיפא ךרא אוה הקני אל הקנ אוה ךא םאו
 הנתנש הזב השיא דגנ האטח איהש העדיב ,זוע תרפכל הל תויהל הדיל ילבחהו
 אוה הזו ,׳ה תוצמ תא הזב הרמתו ,התימ ול המרגו תעדה ץע ירפמ לוכאל ול
 תולליבו ןירוסיו םיבואכמ םע הדליש רמול הצר ׳ןיק תא דלתו ,בותכה רמאש
 ,ושוריפ היהי ןכו .אנק ןושל אוה יתינק ,'ה תא שיא יתינק רמאתו תוניקבו
 ,אטחה שנוע רכש אוה הילע אבש הדילה ילבחו ןירוסיהש הרמא הוח ,רמאתו
 תא התימ ול יתמרגש שיא תא ערה ישעמב יתאנקש רמול הצר ,שיא יתינק
 הדיל ילבחו ןירוסיהו ,הקני אל הקנ אוהו ,אנק לאל יתיאנק הזבו רמול הצר ,'ה
 ,אטחמ יקנ םייחב יתראשנו ומצע תא יתינק הזבו ינוע תרפכל היה ילע ואבש
 אטחה ןמ ימצע תא יתיקנ הדיל ילבחבו ,רמול הצר ,יתיקנ תויתוא אוה יתינק
 רמול הצר ,׳ה תא שיא יתינק רמאתו שרפל שי דועו .'ה תא שיא דגנכ יתישעש
 רמול הצר ,'ה תא אוה שיאל םג האירבה לכל םאו ןק תויהל .דשאה התכזש הזש
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 השאהש ורמאש םושמ םדקמכ הוח וארק השאהלו ןאצה ןמ אצויה לבהה םש לע
 םיעורהו המדאה ידבוע ןיב היהש בירה רחאו ,יח לכ םאו האירבה תישאר התיה
 הקזח דיב ןאצה םהל וחקלו םישלחה םיעורה לע םיקזחה המדא ידבוע די הרבגו
 תא ארקתו רכ רחא הדלי רשאכ ןכל .לבה ינב םיארקנה םיעורה תרבח הלטבתנו
 ינבמ שיא לכל וארק זא ינמו ,לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ תש ומש
 ,המצעל דחוימ םשב וארק השאלו 'וכו שונא תש ומצעל דחוימ םשב םדאה
 םדאה ארק הלחתמ /ה תא שיא יתינק רמאתו ,ףכ רחא בותככ ימענ הלצ ,הדע
 אוה אוה יכ רמול ובלב אשנתמ היה םדאהו ,תאז החקל שיאמ יכ השא ותשאל
 האירבה תתיחפ איה השאהו ,האירבה לכל שארו םלוכל בא אוהו האירבה רקיע
 יכ הוח השאל ארק רתוי ליכשהו םדאה חתפתה רשאכ ךכ רחא לבא ,ול הלפטו
 יתבתכש המ האר ,השאהמ דלוי שיאה םג יכ םדאה עדיו יח לכ םא התיה איה
 רהתו ותשא הוח תא עדי רשאכ יהיו .איה ןנירקו אוה בותכה רבד לע םדוק
 ןויכ רמול הצר .׳ה תא שיא יתינק רמאתו ,השאה ןמ חקל שיאהו ,ץיק תא דלתו
 שאר איהש הרמאו הבלב האשנתה ןכ לע ,יח לכ םא איהו השאמ דלונ שיאש
 הנוילע הגרדמ הרומ הנק ןושלמ יתינק ,'ה תא שיא יתינק רמאתו ,האירבה םאו
 ,(פא זיער וט ,פא טנואמ וט ,פאטרעווא וט) טסריפ סעילוי ןאקיסקעל האר
 יתינק הרמא ןכל ,הנקנהמ הלעמל הגרדמב דמוע הנוקהו ,ןינק ןושל ןכ םג יתינק
 שרפל שי דועו ,׳ה םע ומכ 'ה תא ,שיאהמ הלעמל השאה תגרדמש אוהו ,שיא
 -יבעה יע ,ללעס יע ,רעבמעשט יע ,גנילעווד יע ,טסענ יע) ןק ןושל יתינק ןיק
 רשאכ ,דחא סרכב השמח ויהש ןיק תא דלתו רהתו ושוריפ היהיו ,(ןאשייט
 םה םייוביר םיתא ׳ג לבה תא ויחא תא ןיק תא זיתא השלש ל״ז י״שר שריפ
 רמאתו ,רסותו רמאנ ךכל םיתש ודלונ לבה םעו ןיק םע הדלונ המואתש דמלמ
 ,םיהלא עשיו ןוצרב ׳ה תא ,שיאל םידליל ןק תישענ איהש רמול הצר ,שיא יתינק
 רמול הצר ,'ה תא שיא יתינק (סואוונע) האנק ןושל יתינק שרפל שי דועו
 הרמאב הדיל ילבחו ןוירהה רעצמ רוטפ אוהש שיאה תא אנקמ התיה השאהש
 השאהו ,עיפשמה אוה ןכ םג שיאהו עיפשמה אוה ׳ה רמול הצר ,'ה תא שיא
 ןירוסיהו ןוירהה רעצ לובסל תחרכומו האירבל רודמו ןק תישענ איהו תלבקמה איה
 הרמא ןכל ,השא ינשע אלש ךורב ,ךרבמ אוה קדצבו שיאה ןכ אל ,הדיל ילבחמ
 ,ןיק תא דלתו רהתו ביתכ ,בותכה שרפלו קיידל שי דועו /ה תא שיא יתינק הוח
 רמא רשאכ שיא יתינק יכ ןיק ומש תא ארקתו ןב דלתו רהתו בותכה רמא אלו
 תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ ,תש ומש ארקתו ןב דלתו (׳ד תישארב) בותכה
 וניצמ ןכו .ונמחנו הז רמאל ,חנ ומש תא ארקיו ןב דלויו (׳ה תישארב) ןכו ,לבה
 ןב הדלי איה םג הריעצהו,באומ ומש ארקתו ןב הריכבה דלתו (ט״י תישארב)
 לאעמשי ומש תארקו ןב תדליו הרה ךנה ׳ז״ט תישארב םש) ,ימע ןב ומש ארקתו
 ארקנ ךכ רחאו ןב דלונש הרותב תומוקמ המכב בותכ ןכו ,ךינע לא 'ה עמש יכ
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 ראתו רהתו ותשא תא עדי םדאהו ביתכ אהו ,יסוי יבר רמא ,אתתצד אנקוידב
 רצויו ביתכ אצד הינקוידב ווה אצי והייוורת צבא ,אוה יכה היצ רמא ,ןיה תא
 אדו ,צבה תא ויחא תא תדצצ רסותו אצא רצויו ביתכ אצ צבהב וציפאו ,ןי!ל תא
 רמא ןועמש יבר .ומצצכ ותומדב רצויו ביתכ המ יאהב צבא ,הצמד אזר אוה
 הוה ןינש ןיתצתו האמ ןוניא צכו ,היתתאמ םדא שרפתא ןינש ןיתצתו האמ
 ציסחד ןויכ ,היב ביאש הוהד אמהוזד אציח אוהה ןיגב אמצעב ןידשו ןיחור דיצוא
 .ומצצכ ותומדב רצויו ביתכ ןידכ רב דיצואו היתתנאצ ינזרו בת אמהוז אוהה הינמ
 ,הוחב אמהוז ציטא שחנ (׳ט ןמיס הרות ירתס רהזה תוטמשה) צ״זח ורמא דועו
 אטח אצ דער ןיגב ,ארייטצאצ ציכי אצו אהעמב אשכשכמ הוה אמהוז אוההו
 תטמד דע אמצע יאהב היב ןרייצתאו היב ןקתתמ אתיב אפצאב ןוותא ווה םדא
 אתונמואב וכפהתא ןיצא 'וכו ,אתנגב וביבחב אבקונו רכד ונקתתא ,ף״כ תאצ
 אמויולב ווה אצו ןינב ודיצוא ר״ק ןוותא ןיצאבו ,היתתאו םדא וצפנד צע אשיב
 ורמא דועו .ןיה דיציתא שממ אמהוז אוההמ ,הוחב ביאתשאד שחנד אמהוז צידב
 אביהע יבר ,(ב״ע ט״י רד תישארב השרפ שדח רהז ינוחיית םצענה שרדמ) צ״זח
 רמאד אד אקוספד אתשרפ יאה יאמ היצ רמא ,רזעיצא יברד הימה ביתי הוה
 אמוי ףצ אמיא אביקע יבר היצ רמא ,'ה תא שיא יתינק רמאתו ,ןיק תא רצתו
 ןוניאצ ךירטצא הוה אצ םדא דבעד הבוח אוהה וצג איירבח ראשו אקורב יברד
 אקוספ יאהמ אצכ עמתשא יצגתאד אמוי אוההו ,אתרתסמו אתקימע יעדי אצד
 ץעו ביתכד דחוימה םשה אוה םשה צע הווטצנ ,םשב אטחו םשה צע הוטצנ םדא
 הצחת התיה .דוחו ,ערו בוט תעדה ץעו ביתכד רתושמה םש צע םשב אטחו ,םייחה
 ורמרמתה ורבעש המ צע םנוע ועדיו ואטחש רחאצו ,וירפמ חקתו ביתכד ,הז צע
 ,צודגה ומש צע רובעצ הריבעצ הצחת התיה איהש ינפמ רתוי איהו ,ואטחש המ צע
 ןיקש עמשמ הזמ ,׳ה תא שיא יתינק הרמאו רבדב השיגרה ןב הצ רצונש ןויכ
 רשאכ עודיה םדא עדי םדאהו והמו ,םדאה דרטנש רחאו אטחה רחא ורצונ צבהו

 .אטחה רחא היהש צ״ז ם״יבצמה שריפ ןכו ,ציעצ יתשרפ
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 םינומדקה םימיב םינפצ ,ןיק תא רצתו רהתו ותשא הוח תא עדי םדאהו
 םשב וארק השאצו םדא ישונאה ןיממ שיאצ וארק ץעה ירפמ צכא םדאהש דועב
 היחמצ ץעה ירפ םהצ יד היה אצו ץראה צע םדאה ינב וברו ורפ רשאכ ףא ,הוח
 צע ןיק שיאה םש תא וארק זאו עורזצו שורחצ המדאהמ םתיחמ שקבצ וחרכוהו
 שרח וב רשא השקו דח ץע אוהו הדשב רופחצ ומע אשונ היהש הנקה םש
 ףסתו ,םיצכאנה חמוצה ישרש רחא שקבצ ףצה רשאכ רפח ובו ערז םרט הדשב
 םהמ ויהו םדאה ינב וברו ורפ רשאכ ףכ רחא יכ אוהו ,צבה ומש ארקתו תדצצ
 צב.ה אוהה שיאצ וארקו ןאצ יעורצ ויהו המדאה תא דובעצ וצכי אצו חכ ישוצח
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 עשיב 'ה תא שריפ ,'ה תא שיא יתינק רמאתו .ןיק תא דלתו רהתו ותשא הוח
 ,ישא ינבהאי התע יכ יינעב ׳ה האר יכ אציו השרפב האל הרמא רשאכ .םיהלא
 הדוא םעפה רמאתו ,ילא ישיא הולי םעפה התע רמאתו ,'ה עמש יכ רמאתו
 היהש ןמז לכ יכ /ה תא שיא יתינק הוח הרמא ןכו ,ישיא ינלבזי םעפה ,'ה תא
 טעממו ותשא ןמ םדאה שריפ .םוקמל םוקממ דלוה היהו דנו תומחלמב דורט םדא
 ירפמ לוכאל ול הנתנ איהש לע איה האונש יכ הבלב הוח הרמאו היברו הירפב
 הבלב הרמאו ,הז רובעב םדאה אצמ רשא תוערה לכ תא המרג איהו ,תעדה ץע
 הרמא זא ,ןב ול הדלי רשאכ ךא ,היתחת תרחא חקיו התוא חלשיש רשפאש
 אלו שיא יל יתינק יכ ׳הב ינא חוטב התע רמול הצר ,'ה תא שיא יתינק הוח
 ולפכיו ,תובאה ןיב ץימא רשק םיקזחמה םה םינבהש עודיכ יתחת תרחא חקי
 עדי םדאהו שריפ ל״ז י״שר עודמ םעטה רמול יל הארנ דועו .םהיניב הבהאה
 (ב״ע ח״י רד ןיבוריע) ל״זח ורמאש םושמ אוה ,םדאה דרטנש םדוק היה הזש
 דילוה יודינב ןושארה םדא היהש םינשה ןתוא לכ רזעלא ןב הימרי יבר רמאו
 דלויו הנש תאמו םישלש םדא יחיו (׳ה תישארב) רמאנש ,ןילילו ןידשו ןיחור
 אטחש רחאל רמול הצר ,דילוא ומלצב אל אנדיאה דער ללכמ ומלצכ ותומדב
 ןכל .לבהו ןיק ודלונ דרטנו אטחש םדוק לבא ,דילוה אל תש תדלוה דע דרטנו
 אל דוע הזמ םג יתעדל לבא ,דרטנש םדוק היה הזש עדי םדאהו ל״ז י״שר שריפ
 רחא ודלונ םה םגש תויהל לוכיו .םדאה דרטנש םדוק ודלונ לבהו ןיקש היאר
 רמאש המו ,דוריטה רחא ודלונ םלוכו ,ךכ רחא דלונ תשו הרטנו םדאה אטחש
 השרפ רהז) ל״זח ורמאש המ ןינעה ונדמלל אב ומלצכ ותומדב תשב בותכה
 ןוניאב אתימדקב יכה הוה אלד המ ומלצכ ותומדב והיא אד (ב״ע א״לר ךד ידוקפ
 ,היבגל תוה ארחא אתורבחתא אתימדקב אהד ןיגב ,אנד תמדקמ ווהד יאמדק ןינב
 ןיפנא ורבחתאו םדאד היבגל אוה ךירב אשדוק הל ןיקתאו הוח תתאד דע הומקואו
 ,ןיק ךירתתאו לבה ליטקתאד םדא אזחד ןויכ אד לעו ל״זח ורמא םשו ,ןיפנאב
 ןיחורו ,ןינש ןיתלתו האמ היתתאמ שירפתא האלהלו ןאכמ ,דילוא אנא המ רמא
 יעגנ ןורקאו ,ןידשו ןיחור דילוא הוהו הינמ ןממחתמו ןייתא ווה יבאסמ יבקונ
 ורמאו ,תשל דילואו היתתאב רבחתאו האנקב שבלתאו ינק רתבל .אנמיקואו םדא ינב
 אוהה שחנ ליטאד אתעשב רמא רזעלא יבר (א״ע ד״נ ךד תישארב השרפ רהז)ל״זח
 הזמ ,ןינב ןירת תדילוא םדא המע שמתשא דכו היל תליבק הוחב הב אמהוז

 רמאו (ה״נ ךד םש) .םדאה דרטנש רחאו אטחה רחא ודלונ לבהו ןיקש עמשמ
 אנקוידב ווה אל ןינרחא ןינבד עמשמ ,ומלצכ ותומדב דלויו ביתכ הדוהי יבר
 המכ ,רשימ חראב אשפנד אנוקיתבו אפוגד אנוקיתב ומלצכ ותומדב אדו ,היליד
 אמהוזד אתוקבדתאב ןינרחא ןינב ,אבס אביי ברד הימשמ ןועמש יבר רמאד
 ,םדאד אנקוידב ווה אל ךכ יניגבו ,ווה לאמס והיאד היב ביכרד אוההו שחנד

 ווה אל יהייוורת לבא אוה יכה ,הוה ארחא ארטסמ לבהד תרמא אה אמית יאו



 רפס

 השמ תרות ירמא
 תישארב השרפ

 םדא תודלות .א רמאמ

 עדי םדאהו שריפ ל״ז י״שר ,ןיק תא דלתו רהתו ותשא הוח תא עדי םדאה
 עמשנ םדא עריו בותכ םאש .הדילהו ןוירהה ןכו ,ןדע ןגמ דרטנו אטחש םדוק
 ול הוהד י״שרל השקד ל״ז םימכח יתפש שריפו ,םינב ול ויה ררטנש רחאלש

 רחא טקנ אלו םינב ול היה י״שר טיקנד אה ,ד״ויה תחת י״ריצב עדיו בותכל
 ,העדי אל ןכל םדוק אה ,העדי דרטנש רחאש עמשמ .דוהד םושמ העדי דרטנש
 האד עמשמ רכו אבש דמלמ י״שר שריפו םעפה תאז ביתכ ליעל ירהו
 רבכ עדי םדאהוד י״שרל היל אנמ אחינ ימנ הזבו ,הילע אב ןכל םדוק
 .יאק הידוחל שימשת לע אמלד הדילהו .ןוירהה לע דא יאק ררטנש םדוק
 תאזד ארקמ הל ןניעמש רבכ אהו ,םדאהוד ארק יל המל ןכ םאר רמול שי אלא
 והמ ,עדי םראו בותכל היה ךירצו ,םדאהו בותכ עודמ השק דוע יתעדלו ,םעפה
 תא םדא עדי דרטנש םדוק םגש רמול יל הארנ ןכל ,עודיה םדא עמשמ ,םדאהו
 הררקתנ אלו היח לכ לע םדא אבש דמלמ (ג״ס ךד תומבי) ל״זח ורמא רשאכ הוח
 אב עדי םדאהו בותכהו ,הדילוהו ןוירה זא היה אל לבא הוח לע אבש דע ותעד
 רהתו הדלוהו ןוירה היה זאו ותשא הוח תא םדאה עדי דרטנש רחאש ונדמלל
 רנ היהו תויחה ינפמ אריתמ היה םדאהש ןמז לכש אוה וניינעו .ןיק תא דלתו
 רשאכ אוהו .דילוה אל םייחה תמחלמב דורט היהו םוקמל םוקממ עוסנל חרכומו
 לכו •היברו הירפב תטעממ ךרדהש םהרבא לצא ךל ךל השרפב ל״ז י״שר שריפ
 םיכרה םינבה יכ ,םדאה דילוה אל ןכל ,המחלמב דורט םדאה היה רשאכ ןכש
 תאשלו תופרוטה תויחה ינפמ םתוא רומשלו םלדגל הלודג החרט ול ופיסוי דוע
 לע םדאה לובג תא םיהלא 'ה ביחרה רשאכ ךא ,םוקמל םוקממ ומכש לע םתוא
 תאו ןדע ןגל םדקמ םיבורכה תא ןכשל םלועב םיהלא השע רשא בוטה רדסה ידי
 תא שרגיו .םיאורבה לכ לע ולכשב הלעו חתפתה םדאהו ,תכפהתמה ברחה טהל
 וסוניו דחפו התמיא םהילע לופיו .תשקה הבורבו עלקה ינבאב וינפ לעמ תויחה
 .םדאה לגר ךכ םש ךרדי אל רשא תמוקמה לא תוירבדמב ןוכשל וכליו וינפמ
 ,םדאהו הפ בותכה רמא ןכל .םייחה תמחלמב ויביוא תא וחצנב םש ול הנק םדאהו
 תא עדי םדאהו :א ,ויביואמ םדאהל םיהלא ׳ה חינה רשאכ יהיו .עודיה םדא
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 _________ ׳הצי החנמ .,ה רמאמ

 — — — — — — — — ליבהו ןיק ןיב בירה /ו רמאמ

 _ _ _ _ _ והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו /ז רמאמ

 _ — — — — — הרותה יפ לע םיטפשמו םיקוח /ח רמאמ

 — — — — םיטפושה ידי לע םיטפשמו םיקוח /ט רמאמ

 _ — — — — — איבנ יפ ^ע םיטפשמו׳ םיקוח .׳י רמאמ

 —-— — — — — תוטהל םיבר ירחא /אי רמאמ

 -אציה תיבו יאמש תיב תקולחמ .׳בי רמאמ

 -עשוהי יברו רזעילא יבר תקולחמ /ע רמאמ

 — — — — — — — — א״שרהמ שוריפ /די רמאמ

 — — — — — — — — רסוי לע שוריפ /וט רמאמ

 _______ קחצי יניע שוריפ /זט רמאמ

 — — — — — — — — — השמ שורד .׳זי רמאמ
 ז

 ______ רזעילא יברל והוכרב עודמ .'חי רמאמ

 — — — — — רזעילא יברל והוחבש עודמ /טי רמאמ

 -רדנה רתה עודמ /כ רמאמ

 ---יאנכע רונתב תקולחמה םעט /אכ רמאמ





 המדקה
 לע תמא תובח ישאר השמ תרות ירמא הזה רפסה תא יתארק
 ל״ז םירוטה לעב בתכו תמא תרות איה השמ תרות השודקה■ ונתרותש
 שודקה לש ומתוח אוה תמאו .תמא תובת יפוס םיהלא ארב תישארב
 !!לחת אל השודקה ונתרות ןכ ףלחת אל תמאהש םשכו .אוה ךורב
 ןיבהל יתוא ןנח רשא לע הדות ול ןתיו שימשה לא יפכ אשאו .םימלועל
 םיהלא יתוא ןנח רשי יפכ לכש םשו שרופמ הרותה תא ראבלו תמא ירבד
 יתנווכ םא יכ הב רופחל םודרק הרות יתישע אלש םימורמב ידהס תמא לא
 השמ תרותב רנילע הווצמכ .לכשהו הניב העד םדאל דמללו דומלל היה

 תוארקמ שרפלו יבל תונויגה רפסה לע בותכל יתלמע ימי לכ .דמללו דומלל
 ינרזעש םיהלאל הדותו יתרבחש םירפס ישמוחב השמ תרותב תומותסה
 םירבדו תורתסנה ועדיו ודמלי ןעמל ,םיברה תא םהב תוכזלו םסיפדהל
 יתבתכ רשא לב יכ םימשה יהלאב ינא חוטבו השמ תרותב םימלענה
 םעונ יהיו לארש ימכחו םיהלא יניעב ןוצר וקיפי יתרבחש םירפס השמחב

 .והננוב ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ׳ה



 המכסה
 .תומשה רצוא רבחמה לעב גרעבנעזאר .ה .א ברה ןמ רבחמהל םיבתכמ

 .1921 ׳1 ץטראמ

 1 םוצש ,קויאב השמ רמ דאמ דבכנהו רקיה יביבח ידידיל

 וכרעכ ודבכמו וריקומ ראשאו םירחבומה ןמ היהי יכ ורפס תא אצומ ינא

 .םרה

 .גרעבנעזאר .ה .א
 .1921 ,13 ץטראמ

 .בוט לכו םולש קויאב השמ רמ יביבח ידידיל

 אוהש דבל יכ ,ןייוצמה ורפס תאירקמ גנוע בורו תחנ לבקמ יתייה ללכב

 אצמי ארוקה הילע םירערעמו התוא םיפרחמה דגנ השודקה ונתרותל הסחמו ןגמ

 הכרב וב אצמי יכ ונישדק יבתכב הגוהה לבל תוצוחנו תובושת תובר תועידי וב

 רפסב וניתרפס תא רישעהל הכז יכ הצרי וידי לעופו וליח 'ה ךרבי ,יד ילב דע

 .דאמ דבכנו רקי

 ,םרה וכרעכ ודבכמו וריקומ םילשוריו ןויצ תכרבבו דובכ ישגרב

 .גרעבנעזאר .ח .א
 *1921 ׳5 ינוי
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 .םולשו קדצ טפוש קויאב השמ רמ ש״כ תועדמו תומכחב שודגו אלמ ידידיל

 קלח איהש ונל שיש המשנה גשומ ןיבש הריתסה רשפל רעטצמ יתייה ימי לכ

 יתארק רשא דע .ודלוהל תונושארה םינשב דליב םישוחה תשלוח ןיבו לעממ הולא

 וכרע תא וריכי םיניבמה יכ הוקא .יניע ורואו רקיה ורפסב םירבדה ןורתפ תא

 .וב הכרב יכ ורפס לש לודגה

 .םילשוריו ןויצ תכרבב וכרבמו םרה וכרעכ ודבכמו וריקומ ראשאו

 .גרעבנעזאר •ח .א
 .1921 ,6 רעבאטקא

 !םולש קויאב השמ רמ יאשפנד אמיחר ידידיל

 ורפס תא םיארוקה יכ הווקאו דאמ יניעב ןח אצמ יאנכע רונת רבדב ותריקח

 וכרע ריקומ תמאב ודידי ץפחו וצפחב ותא רשא לכלו ול םלש .והוחכשיו והוללהי

 .ותמכחו ותרות

 .גרעבנעזאר .ח .א



 .רבחמהל וואלאקאס םוחנ רס לארשיבו הדוהיב עדונה םכחה תאמ בתכמ

 .1923 ,26 יאמ

 קויאב השמ הדוהי רמ ג״הרה השמ תרות רוא רבחמה דובכ צא

 .הכרבו םוצש

 ןעמצ קר אצ .ןוצרב יתצבק רשא רקיה ורפס דעב ודובכצ ןח ןח תואושת

 תובורמה יתודרט תורמצ .וב ארקצ ןעמצ םג יכ ירפס רצואב תרמשמל ומש

 ותנשמש יתחמשצ יתחכונ יתיאר רשא טעמה ןמו ,םשו הפ ורפס צע ןיע יתמש

 .דאמ בוטו אציפומ שרופמ יקנו בק

 * ,דובכו הבחב
 .וואלאקאס •ב



 המכסה
 .רבחמה לא עיפלעדאליפ ריעמ רענערב םוחנ יבר ברה תאמ בתנמ

 המכחבו הרותב גלפומה ברה ישפנ ידי דובכל הלס בוט לבו םולשו הכרב םייח

 ריעב םולשו קדצ טפוש קויאב השמ הדוהי ברה םימכוחמ םירובח רבוח

 .יזריושזד וינ הביבסהו סנאיללא

 הבהאב יתלבק םיענהו דמחנה "השמ תרות רוא" ורפס םע רקיה ודובכ בתכמ

 התע תעל יכ ףאו .הבוט הבישו הנקז תכרב הבר הדות יתרומת אנ לבקי .הבר

 דדהו שניא סורגל ל״זח רמאמכ אמלעב הרבעה ךרדב קר ,ךרוצה לכ וב יתנייע אל

 רפס דומלכ טעמ םהב םיקסוע אטיל ינבר ונחנא רשא םידומלב םג המו רובסל

 יתחכונ רקיה ורפסב יתנייע רשא טעמהמ לבא .רקחמו הלבק ירפסו שודקה רהז

 ,םילודגה ןמ ומכ הפ לעבשו• בתכבש הרותב שודגו אלמ ודובכ תרדהש תעדל

 וינפל םיחתפנ הלבקה ירעש םגו םלועה תיוהו תועידיו תומכחה לכב דוע יקבו

 לע ותרבס טשפקל םיסורק קפס יתלב רשא םימותסה ברקל רשי לכש ודובכל שיו

 הרבס איה עבטה ירתל 'ג רמאמב איבה רשא תוכרב ארמגב םיקיזמהו םידשה רבד

 םינדמלל אמותס הדיח רשא ל״זחל םירמאמ רתי ןכו .בלה לע תלבקתמו תיתימא

 רשיי אבט אלעפל יתרמא ןכ לעו .אוה ןכ רתפ רשאכו טושפ ןויעב ודובכ רתפ

 הרותה תעד ישקבמל לודג תלעות םה ו,ליאכ םירפס יכ ,הלעמ הלעמ הלעיו וליח

 ורפסבו .םימעה תמכחו תעד םע ומאתישו טושפ ןפואב .ל״ז ונימכח תמכחו

 לוקשו םמותשמ יננהו תונוכנ תובושת סרוקיפאל בישהל הבושתו הנעמ ןתונ

 ,סנאיללא הנטק ריעה דרומב ןכוש ,דאמ וינע רשא השמ שיאה הז םאה ימצעל

 המכחבו הרותב דאמ לודג השמ שיאה הז םירפוסו םימכח בורמ ללושמ הנטק ריע

 יתדות תא ליפכמ יננהו .םירפוסו םימכח לש הלודג ריעב רשא םילודגה ןמ דחכ

 רשא תעב םירקיה םירפסה רתי תא חולשלו ביטיהל שקבמו הדמחנה ותחנמ לע

 .םלוע רואל םיאצוי

 םיכוראו םיבוט םייחב וכרבמו ודבכמו וריקומ וננהו

 .רענערב םוחנ שפנו בלמ ודידי



 תמכסה
 עיפלעדאליפ ריעמ ללוכה בד ׳לאהטניוועל הירא בוד ןואגה ברה

 ידבוכמו יביבחו ידידי תא ריכהל ׳ה יל ןימזה רשא תובר םינש הז .ה״ב

 המכחו הרותב גלפומה ,ותרותו 'ה תא שרוד תמא רבד לע ליכשמ זועב םכח רבג

 ויתאצמ רבדמב םיבנעבו .ונריעל הכומסה ד״נ סנאיללאמ י״נ !רויאב השמ ׳רה

 לארשי תמכחו ,השקבמו השרוד ןיאו תיוז ןרקב תחנומ ונתרות רשא ונצראב

 יתיאר יתומח .תחכתשמ הרוסמהו הבותכה ונתרותל הנמאנה תירוקמהו תיתמאה
% 

 תרבחמ דדוב הרתסנ הנפב םלוע לש ובושיב וקסעו ודבעב שיאה השמ ינפ רוא

 תורודב םילודגה חורה ילעב דחאכ םירפסו שרדמ יתב םש ןיאש םוקמבו ,םימכח

 הגוהו שפנ תריסמב ההותה לע אוה דקוש ,תולודגל םאשנ םחור רשא ונינפלש

 ךזה ונויערב םינוכנ םישודיח שדחל ומע 'הו ,וניתעבו וניתמכחב תולענ תועד

 ונתורפס תונפ לכב וימי לכ ותוגהב שכר רשא תוברה ויתועידיו רשיה ולכשו

 יתבשקה וירבדלו יתעשעתשה ותרבחבו ויתרקוהו ויתבהא ו־יתרכהש םוימו הרישעה

 ותרות ׳הל אוה ןמאנ יכ יתחכונו יתיאר .יתרבע ןויע טעמב ויבתכמ לבדה לעו

 ןגהלו םקזחל וניתובר ירבדו ונשדק יבתכב תמאה שרוד קימעמו רקוח .ומעו

 ובל תוגה םלוע רואל איצוהל וחור ואשנו וחור הבדנ התע .םיממוקתמה דגנ

 דימת יכנא ענמנ הנהו םיברה תוכזל סיפדי רשא רפסב הדבכה ותדובע ירפ

 הנהו תונוש תומכח תועוצקמב איה ותדובע יכ דוחיבו םישדח םירפס לע םיכסהלמ

 ךא ,םירחא םינינעב יכנא קוסעו ירומל ןהב עובקל לוכי ינניא יתדובע לגרל

 רבד םולשו סח ודי תחתמ איצוי אלש ול רבח תקזח יכ אניתאק ארבנ ידוהסאל

 םפסו םתליחת וירבד תוינוציח תומכחב שמשתמ אוהש םוקמב ךאו ןקותמ וניאש

 רואמ ונהי םיבר יכ הוקאו ,ךכל 'ה והכזש וקלח ירשאו .הרות תבהאו םימש תארי

 .הצוח ותמכח תוניעמ ץיפהלו הרותב ץמוא ךיסוחל ול ןיעייסי רהטל הבהו ותמכח

 רכש האריו ךסותת ותעד ןיקזיש ןמז לכו בוטב רבחמה ידידי ימי ךיראי 'הו

 .םכחהו דבכנה אריקי ארבנ יאה דובכל רבדמה תכרבכ ולמעב

 .עיפלעדאליהפ ק״פל י״כנא ש״ש לארשי ינב רפסמל ב״וטב 'ה םוי

 .ק״פל ,לאהטניוועל ה״הללז ןהכה םהרבא ה״ומ ןואגה ו״מאב הירא בוד םואנ
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 ןורבז תבצמ
 תרמ הבושחה השאה יתיער איה םינבה םאל

 ח״ר ׳א םויב הימולע ימיב הרטפנה הגייפ

 ם״דרת תנשב זומת





 הכרבו הדות
 וכמת רשא לע ויחיש ריאמ רמו לארשי רמ םירקיה ינבל

 יתרבחש םירפסה תא םיפדהל יתוא ורזעו ידי תא

 השמ תרות ירמא הזה רפסה תא יתשדקהו

 םרכזלו םמשל םרובכל
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 רפס

 השמ תרות ירמא
 !רויאב בקעי ןב השמ הדוהי .

 רבחמה לטב

 השמ תרות יטוקיל ,השמ תרות תוהלא ,השמ תרות רוא

 השמ תרות תנומא

 דיסחה ברה ןב ,ל״צז ש״ב רסוי ׳ר ברה לבוקמ לעבו דיסחה ברה דכנ

 ןואגה ברה דכנו ,ל״צז ש״ב הידידי יבר לבוקמ לעב םסרופמה

 וניבר םסרופמו לודגה ןואגה לש ונתח ,ל"צז קושטניפ השמ יבר

 ל״צז אנליוומ והילא

♦ 

 סופדב ספדנ

 קראי וינ ,גרעבנעזאר .ח .א

 .עווע רדנסכלא 364

 ב״פרת תנשב

 ^גווווווווווווחוווווווח₪נווווווווווווםווווווווווו1[נווווווווווווםוווווו!וווו1[נו!ווווווווווםוווווו!וווו1(נח₪ווווווםוווו₪ווו1[ג₪ווווווו0ו₪₪וו^
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 וי,




